
Konfirmant 2019 
Informasjon om  

konfirmasjon i  

Grindheim og  

Konsmo 

menigheter 

Hvorfor skal jeg  

konfirmere meg? 

Fordi konfirmasjonstiden kanskje er den beste muligheten du får til å finne ut hva kristendom egentlig 

handler om. Vi snakker selvfølgelig om Jesus og Gud, men også om andre ting. Vi vil gi den enkelte 

best mulig grunnlag for å ta gode valg i livet! Du som ennå ikke er døpt kan også bli med.  Bli med på 

et fantastisk år! 

Enten du regner deg som en kristen eller du er litt usikker på hva du tror på er du velkommen som 

konfirmant i Grindheim og Konsmo menigheter! 

Konfirmasjonsopplegget: 

Ca.12 undervisningssamlinger 

Konfirmantleir/ tur til Lakkenstova 

Ungdomsaktiviteter /grupper hjemme 

Gudstjenester 

Alternativt opplegg  

Totalt: 60 timer. 

Datoer for konfirmasjon 

2019: 
Grindheim: søndag 25. august 

Konsmo: lørdag 7. september  
 



Undervisningstimene 
De 12 undervisningene er 1,5 timer lange. De begynner med mat. Vi ser film og bruker aktiviteter/gruppearbeid 
for å belyse  temaene vi jobber med.  

Vi lover å gjøre det vi kan for at du skal få en fin og spennende konfirmasjonstid. Vi får hjelp av mange frivillige, 
både unge og voksne, og vi gleder oss til å bli kjent med deg!  

Noen av samlingene blir i ei av kirkene: Åseral, Grindheim eller Konsmo. Ordinær undervisning vil foregå i Læ-
ringssenteret (voksenopplæringsbygget) på Byremo umiddelbart etter skoleslutt. 

Gudstjenester = LIV! 

I løpet av konfirmanttiden skal du være med på 8 gudstjenester. Gudstjenesten er en viktig samling, og det er 

derfor naturlig at konfirmantene blir kjent med hva som skjer, og hvorfor. Du kan også velge tjenesteoppgaver i 

gudstjenesten. Da hjelper du kirketjeneren, deler ut salmebøker, ønsker folk velkommen til gudstjeneste og sty-

rer pc-en/projektoren! 

 

Ungdomsaktiviteter 

En stor del av konfirmantopplegget skjer på kristne fritidsaktiviteter. Istedenfor flere undervisningssamlinger, 

skal du delta på 4 aktiviteter før sommerferien. Du kan velge fritt mellom mange aktiviteter, som f eks GPS, 

Kam Sam, Treffpunkt, KRIK m.m. Dette synes de aller fleste er helt topp, og mange fortsetter på aktivitetene 

etter at de har fått sine 4 kryss! Noen av dere er kanskje engasjert i disse aktivitetene allerede. 

  

Et viktig poeng med å gå på aktiviteter er å bli kjent med flere folk, og å oppleve ulike former for kristent arbeid. 

Tilbudene er veldig forskjellige, og til forskjellige tider. Derfor er det veldig stor sjanse for at du finner noe DU vil 

like! 
 

Kostnader: 

Konfirmantopplegget er gratis. Ønsker dere gruppebilde av konfirmantene, kommer dette i tillegg. Konfirmant-

leiren koster omtrent kr  2 000. Leiren er en del av konfirmasjonstiden. Ved spesielle forhold i hjemmet er det 

mulig å få dekket utgiftene til konfirmasjonsleiren. Ta kontakt med oss om dere vil ha mere informasjon.  

Turen til Lakkenstova dekkes av Hekta Audnedal lokallag. 

 

Før oppstart av konfirmasjonstiden vil alle påmeldte bli tilsendt mer informasjon om det som skal skje.  

 

Det vil bli informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre onsdag 13. juni :  

I Grindheim kyrkje kl 18.00 og på Konsmo (kommunestyresalen) kl. 20.00.   

 

Det blir presentasjon av neste års konfirmanter i gudstjenestene 14. oktober i Grindheim kyrkje og  

25. november i Konsmo kirke. 

Påmelding: 

Send oss en mail eller ring oss! 

Mail til kirkekontoret: ingunn.birkeland@audnedal.kommune.no Tlf: 38 28 20 12  

 

Utfylt kontrakt for konfirmasjonstiden gjelder som bindende påmelding. Frist 15. september! 

Vennlig hilsen 

Geir Ola Tveit 

Sokneprest i Konsmo, Grindheim og Åseral 

Mail: geir.ola.tveit@audnedal.kommune.no Tlf.: 958 08 836 


