
  

 

  

      

 

 

 

INVITASJON TIL KONFIRMASJON I GAND KIRKE SKOLEÅRET 2022/2023 

Velkommen til et spennende år, der du kan bli bedre kjent med Jesus, deg selv, andre og kirken.  

Litt info om konfirmanttiden: 

Fellessamlinger med ulike temaer for alle konfirmantene gjennom året. Julebygda- og Gand 

konfirmanter har felles undervisning. 

Konfirmantene møter på noen gudstjenester gjennom året. 

Konfirmantene følger en gruppe.  

(Mulig å komme med ønske i påmeldingen, info om gruppene på baksiden av arket.) 

Informasjon kommer på mail som er oppgitt i påmeldingen. Det er opprettet en facebookgruppe: 

«Konfirmanter 2023 m/foresatte - Gand og Julebygda.» De konfirmantene og foreldre/foresatte som 

ønsker å være med i gruppen, spør om å være med.  

Informasjon til konfirmanter og foreldre/foresatte blir etter dette brevet kun sendt til påmeldte. 

Økonomi: 

Konfirmantbetaling kr 700. Weekend kr 1300. KRIK-medlemsskap kr 150, kun for KRIK konfirmanter.  

Ta kontakt om økonomi er en utfordring.  

Noen viktige datoer: 

Konfirmantpresentasjon søndag 28. august kl 11 i Gand kirke.  

Weekend til Ognatun leirsted 30.09-02.10 (trenger noen foreldre/foresatte til å være med) 

Konfirmasjonsgudstjenester i Gand kirke søndag 30. april og lørdag 6. mai.  

 

INFORMASJONSMØTE FOR KONFIRMANTER OG FORELDRE/FORESATTE I GAND KIRKE ONSDAG 

23. MARS KL 20 

Konfirmanter i ungdomssalen, foreldre/foresatte i kirkerommet.  

Følg med på gand.no/konfirmasjon for eventuelle endringer på grunn av koronasituasjonen og 

mer informasjon om konfirmantåret. Spre gjerne informasjon om informasjonsmøte til andre 

på samme alder, uavhengig av om konfirmanten er døpt eller ikke.  

 

 

Påmelding: www.gand.no/konfirmasjon (åpner etter informasjonsmøte) 

 

http://www.gand.no/konfirmasjon


HVILKEN UTFORDRING ØNSKER DU? Konfirmantene følger en av gruppene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIK konfirmant 

Liker du idrett og aktivitet? Kanskje 

denne gruppen kan være noe for deg? 

Møtes til treninger tirsdags kvelder i 

gymsalen på Skeiane ungdomsskole.  

 

Barneleder konfirmant  

Har du lyst å lære om ledelse? På denne 

gruppen får du være med som leder for barn 

på noen samlinger.  

  

Unge møter eldre konfirmant 

Ønsker du å være sammen med eldre 

mennesker? Målet er å skape en arena 

med gode fellesskap på tvers av 

generasjoner. Du er med på aktiviteter 

med beboere på Åse Bo- og 

aktivitetssenter noen tirsdags 

ettermiddager. 

 

Husfellesskap konfirmant 

Dette er en gruppe for deg som ønsker å 

være med i en samtalegruppe sammen med 

andre ungdommer i kirken. Med fokus på 

livet, bibelen og Jesus. Møtes i private hjem. 

 

Omsorgs konfirmant 

Er du opptatt av å inkludere alle 

mennesker? Denne gruppen er med på 

ulike arrangement som handler om 

inkludering. «Petrus,» en klubb i Gand 

kirke noen torsdager for personer med 

ulike behov. Internasjonal kafe på 

BådeOg huset noen onsdager, der du 

møter mennesker fra ulike kulturer.  

 

Har du spørsmål? 

Kontakt: 

kateket Margrete Haualand, 

mh542@kirken.no, tlf 51 60 38 50 

daglig leder Hanne Bolstad, 

hb324@kirken.no, tlf 51 60 38 44 

ungdomsveileder David Osen Stige, 

ds789@kirken.no 
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