


Konfirmasjon 

Du kan ta og føle på spenningen. Kirken er full 

av familie og venner. Du er dagens midtpunkt - 

kledd i din fineste stas. Konfirmasjon er en viktig 

tradisjon for mange, og det er en høytidelig og 

flott opplevelse for både konfirmant og familie.  

Hvert år konfirmeres ca. 50 ungdommer i  

Nomes kirker, fordelt på Ulefoss og i Lunde.  

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål.  

Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er  

nysgjerrig. Du får lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet - på godt  

og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.  

 

Konfirmantåret består av Kick-off, 

konfirmantleir, presentasjons-

gudstjeneste, undervisning,  

lysmesse/ungdomsgudstjeneste,  

fasteaksjon, gudstjenester,  

samtalegudstjeneste og fest, og til slutt den store dagen. Opplegget starter med 

Kick-off i Seljord 27. april 2019 (ikke obligatorisk) og leder frem mot konfirmasjons-

gudstjenestene i mai 2020.  

Er du ikke døpt? 

Du er velkommen til å være med i  

konfirmanttiden selv om du ikke er døpt. 

Men selve konfirmasjonsgudstjenesten 

forutsetter at du er døpt. Hvert år blir flere 

konfirmanter døpt hos oss, og vi finner en 

fin måte og gjøre dette på.  

ALLE DØPTE OG TILHØRIGE I DEN NORSKE KIRKE FØDT I 2005  

FÅR DENNE INVITASJONEN TIL KIRKELIG KONFIRMASJON.  
 

KJENNER DU NOEN SOM IKKE HAR FÅTT INVITASJON,  MEN SOM LIKEVEL 

VURDERER Å KONFIRMERE SEG I KIRKEN? - GI BESKJED OM DETTE PÅ  

INFORMASJONSMØTET ELLER BE DEM TA KONTAKT MED OSS!  

ALLE ER VELKOMMEN!  



Konfirmantleir 
 

I uke 32, 5. - 10. august 2019, reiser vi på  

konfirmantleir på Gjennestad i Vestfold,   

sammen med konfirmanter fra andre  

menigheter i Øvre Telemark prosti.  
 

Her finner vi på mye gøy og stifter mange  

nye bekjentskaper! Denne uken tilsvarer  

ca. halvparten av konfirmantundervisningen,  

slik at det ikke blir mer enn noen få treffpunkt 

på høsten/våren, rett etter skoletid. Mer  

informasjon får du på møtet i mars.  

Informasjonsmøte 

Tirsdag 5. mars kl. 19.30 

på Fredheim menighetshus 
 

Vi ønsker ungdom og foreldre/foresatte 

velkommen til informasjonsmøte om  

kirkelig konfirmasjon for 2020.  
 

Dere får vite mer om konfirmantopplegget i  

Holla og Helgen menighet, om leir, kostnad,  

samt påmelding på nett. Vi får også besøk  

fra «Ønsket & Elsket». 

Påmelding 

Påmelding til konfirmasjon 2020 vil  

skje via nett fra og med 1. mars 2019.  

Nettside for påmelding er: 

https://minkirkeside.no/nome 

OBS! Man må også melde seg på til leir  

(eget påmeldingsskjema). Dere vil finne  

en link til dette skjemaet når dere melder  

dere på til konfirmasjon 2020. 



Denne fine gjengen ble konfirmert i Holla og Helgen sokn våren 2018 

Konfirmasjonsdatoer 2020: 

 Søndag 10. mai:  Kl. 10.30 i Holla kirke  

           Kl. 12.30 i Holla kirke 

 Søndag 24. mai: Kl. 11.00 i Helgen kirke 

 

 

Velkommen til å bli med på en spennende reise  

frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!  

Vennlig hilsen  

Leif Raustøl 
 

Sokneprest (vikar) i Holla og Helgen sokn 

Mobil: 466 34 548 – E-post: l-rausto@online.no 


