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No er det din tur 
til å bli konfirmant 

Konfirmasjon handlar om ditt liv og dine spørsmål. 
Heilt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmasjon handlar òg 

om å bli betre kjent med kristen tru. Du får sjansen til å utforske 
mange viktige spørsmål. 

I konfirmanttida vil det og vere mogleg å bruke nye sider 
ved deg sjølv, utan krav til prestasjon.
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Kva skjer 
i konfirmanttida?

Konfirmanttida er variert og innhaldsrik. 
Her er noko av det du får oppleve:
• Gode fellesskap
• Undervisning og samtalar om kristen tru 
 og det å vere ung
• Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid
• Å bli kjent med kyrkjerommet
• Å vere med på gudstenester
• Turar eller konfirmantleir

Opplegget for konfirmanttida varierer litt  
frå stad til stad.

Eg gledde meg til kvar gong
det var konfirmantsamling.

Det var eit kjempegodt miljø, og no
har eg vorte konfirmantleiar!

_

Anna-Lotta
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Ei konfirmanttid for alle

Kyrkja er eit fellesskap med mangfald, og vi 
ønskjer at alle skal få ei god konfirmanttid. 
Er det behov for individuell tilrettelegging, 
ta kontakt med kyrkja. Døvekyrkjelydane 
har òg eit eige konfirmanttilbod.  
Sjå kontaktinformasjon på side 16.

KONFIRMASJONSDAGEN
Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg og fin. 

Du kjem fram til alterringen der det blir  
bedt ei bøn for deg.
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Er du ikkje døypt?

Du er velkomen til å vere med  
i konfirmanttida sjølv om du ikkje  
er døypt. Sjølve konfirmasjons- 
gudstenesta føreset at du er døypt. 
Kvart år blir om lag 1000 ungdommar 
døypte i konfirmanttida. Les meir på 
kyrkja.no/konfirmasjon
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Tema i konfirmanttida

Her er nokre av tema som er med  
i konfirmanttida: 

• Vennskap og relasjonar
• Gud, Jesus og Den heilage ande
• Solidaritet og nestekjærleik
• Sorg og glede, godt og vondt
• Kjærleik, seksualitet og samliv
• Bibel og bønn
• Gudsteneste og nattverd
• Sjølvbilete og menneskesyn
• Miljø og rettferd

Vi snakka veldig mykje om det vi ungdommar
går igjennom, og som vi kanskje ikkje snakkar

så mykje om på skulen eller med foreldre.
_

Elena

Tida som konfirmant fekk mykje å seie for 
korleis eg trur og korleis eg er sosialt.

_

Daniel

Eg hadde lyst til å lære meir om
kristen tru, og så vart eg døypt

i konfirmanttida.
_

Julia
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Sámi konfirmántaleaira

Sámi konfirmántaleaira lea fálaldat mas
lea sámi sisdoallu konfirmánttaide miehtá
riikka. Leairras gulahallá sihke sámegielain

ja dárogielain. Leaira lea Snåsas
njukčamánu 12.-15. b. 2020.

Loga eanet dás: kirken.no/samisk

Samisk konfirmantleir

Samisk konfirmantleir er eit tilbod 
med samisk innhald, for konfirmantar 
frå heile landet. På leiren brukar ein samisk 
og norsk. I 2020 blir leiren arrangert i Snåsa 
frå 12. til 15. mars. Les meir på kyrkja.no/samisk
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Ung i kyrkja

Kyrkja er open for alle. Dei fleste stader finst  
det tilbod for unge i kyrkja og i organisasjonar 
som driv kristent ungdomsarbeid. Dette blir du 
kjent med i konfirmanttida. Mange kyrkjelydar 
tilbyr leiartrening for deg som ønskjer å bli  
konfirmantleiar.

DU HAR RØYSTERETT
Når du fyller femten år, er du  

religiøst myndig. Da kan du røyste  
ved kyrkjevalet i september 2019. 
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Kyrkjene i Noreg eig Kirkens Nødhjelp, ein av dei 
største bistandsorganisasjonane i landet. På vegne 
av kyrkjene jobbar dei med naudhjelp, langsiktige 
prosjekt og politisk påverknad ute i verda. Kvart år 
har kyrkjelydane ein innsamlingsdugnad som heiter 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Pengane vi samlar inn 
går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid globalt. 

Les meir på www.fasteaksjonen.no 

Gå for en 
rettferdig verden!  

Vert du oppgitt over klimaendringane, 
og synest at verda er full av urett? Kvart 
år går 40.000 konfirmantar og vaksne ut 
og gjer noko med det. Pengane du kan 
vere med å samle, gjer det mogeleg for 
Kirkens Nødhjelp å rykkje ut i katastrofar 
med tørke og flaum. Bli med!
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Bli ein 
Changemaker!

Changemaker er Kirkens Nødhjelp  
sin ungdomsorganisasjon. 
Vi jobbar med dei grunnleggande 
årsakene til ei urettferdig verd. 

Vi er åpne for alle mellom 13 og 30 
som vil gjere verda til ein betre stad. 

Klart vi kan forandre verda!

Les meir om oss på changemaker.no
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PÅMELDING

Kyrkja du høyrer til, sender ut 
meir informasjon om konfirma-
sjonsopplegget. Somme stader 
er det konfirmasjon om våren, 
andre stader om hausten. 

Informasjon om påmelding finn 
du òg på nettsidene til kyrkje-
lyden. Dersom du ikkje veit kva 
kyrkjelyd du høyrer til, kan du gå 
inn på kyrkja.no, eller sjå side 15. 

Spør deg gjennom 
konfirmasjonstida 

Av og til er spørsmåla viktigare enn svara. Midt i ungdomsskuletida  
får du sjanse til å tenka gjennom dei store spørsmåla: Kven er eg?  
Kven vil eg vera? Kven er Gud? Kva vil Gud med meg? Bruk sjansen  
og gjer det beste ut av han. 

For mange blir konfirmasjonstida ei tid dei hugsar ekstra godt, som  
gjev opplevingar og venskap for livet. 

Jesus er mitt førebilete. Då han var 12 år, gløymde han å gå heim saman 
med familien. Han var så engasjert i å snakka med lærarane i tempelet. 
Det betydde mykje for meg å vera konfirmant. Trua på Jesus har så  
langt tolt alle mine spørsmål. 

Tilsette og frivillige medarbeidarar i kyrkja gler seg til dine spørsmål  
og til å bli kjent med deg. Velkommen!

Biskop Anne Lise Ådnøy

Anne Lise Ådnøy er biskop i Stavanger bispedømme.
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KYRKJELYDANE I STAVANGER BISPEDØMME
På denne sida finn du telefonnummeret til kyrkjekontoret der du bur. Dersom du ikkje finn 
den informasjonen du treng på heimesida til kyrkja, kan du ringje dei. Då vil dei kunne svare 
deg på når og kor du kan melde deg på til konfirmasjon.

kyrkja.no

DALANE PROSTI 
Bjerkreim  51 20 11 98/97
Egersund  51 46 33 30
Eigerøy  51 46 33 30
Helleland  51 46 33 30
Heskestad  51 40 90 50
Lund  51 40 90 50
Sokndal  51 47 70 03

JÆREN PROSTI 
Bore  51 78 95 55
Bryne  51 77 03 77
Frøyland/Orstad  52 97 31 50
Gjesdal  51 61 49 40
Klepp  51 78 95 55
Nærbø  51 43 62 10
Ogna  51 43 62 10
Orre  51 78 95 55
Time  51 77 03 77
Undheim  51 77 03 77
Varhaug  51 43 62 10
Ålgård  51 61 49 40

KARMØY PROSTI 
Kontakt kyrkjelydane i Karmøy 
via Servicetorget 52 81 00 01

HAUGALAND PROSTI 
Kyrkjene i Tysvær  52 75 77 00
og Bokn  (Bokn direkte 52 75 25 47)
Kyrkjene i Haugesund  52 80 95 00
Kyrkja på Utsira  52 75 01 25
Bjoa  53 65 57 93
Imsland  53 65 57 93
Sandeid  53 65 57 93
Skjold  53 65 57 93
Vats  53 65 57 93
Vikebygd  53 65 57 93
Vikedal  53 65 57 93
Ølen  53 65 57 93

RYFYLKE PROSTI 
Erfjord  52 79 02 00
Jelsa  52 79 02 00
Sand  52 79 02 00
Suldal  52 79 02 00
Sauda  40 03 56 42
Fister  40 43 92 40
Forsand  51 70 01 70
Hjelmeland  40 43 92 40
Jørpeland  51 74 11 30
Strand  51 74 11 30
Årdal  40 43 92 40

SANDNES PROSTI 
Alle kyrkjelydane i Sandnes  51 97 47 70

STAVANGER PROSTIENE 
Alle kyrkjelydane i Stavanger  51 84 04 00

TUNGENES PROSTI 
Grødem  51 41 23 50
Hesby  51 71 47 90
Kvitsøy  51 73 63 20
Mosterøy  51 72 02 10
Randaberg  51 41 31 30
Rennesøy  51 72 02 10
Ræge  51 75 53 70
Sjernarøy  51 71 47 90
Sola  51 75 53 70
Sørnes  51 75 53 70
Talgje  51 71 47 90
Tananger  51 75 53 70

Døveprostiet 
Tlf og SMS  45 27 31 57 eller 90 88 89 12



Den norske kyrkja, Stavanger bispedømme. Telefon 51 84 62 70, e-post: stavanger.bdr@kirken.no kyrkja.no/stavanger
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Til deg som har fått denne brosjyra i posten frå bispedømme: Denne brosjyra vert send til deg som fyller 14 i år og 
som er medlem eller tilhøyrande i Den norske kyrkja. Dåp gjev medlemskap. Tilhøyrande  er barn og unge som ikkje 
er døypte, men har forelder som er medlem i Den norske kyrkja. Tilhøyrande vert automatisk sletta frå registeret 
ved fylte 18 år. Les meir på kyrkja.no/tilhøyrsel

DØVEKYRKJELYDANE
Døvekyrkjelydane har eige konfirmanttilbod
KONTAKTINFORMASJON
Døves menighet i Stavanger:
Telefon: 52 98 58 73. SMS: 90 88 89 12
dovekirken.no/stavanger

UTANLANDS NESTE ÅR?
Du kan vere knytta opp til ei av sjømannskyrkjene 
rundt om i verda og ha konfirmasjon der eller i eigen 
kyrkjelyd i Noreg. Det er også mogleg å vere  
«nettkonfirmant».

Sjå sjomannskirken.no eller nettkirken.no
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