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i Tromsdalen Kirke 

EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON
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Velkommen som
konfirmant

Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med 
venner blir kjent med kristen tro, kirken og menigheten 
i Tromsøysund. Alle som begynner i 9. klasse er hjertelig 
velkommen til å delta i konfirmasjonstiden. Det hender 
også at det deltar 10. klassinger som ikke har hatt anled-
ning tidligere. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken 
uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. 

I løpet av konfirmasjonstiden skal vi arbeide med tros-
bekjennelsen, Fadervår og budene. Her skal du få bli 
fortrolig med gudstjenesten, sakramentene (dåp/nattverd) 
og kjenne Bibelens store fortellinger, sett i lys av egen og 
fellesskapets fortellinger. Konfirmanttiden skal fremme 
opplevelsen av egenverd og legge til rette for at den enkelte 
skal se seg som skapt, elsket, frelst og holdt oppe av Guds 
kjærlighet. 

Det er fult mulig å delta i undervisningen for å se hva det er, 
før man bestemmer seg for å konfirmeres. Konfirmasjonen 
er for alle og den enkelte har krav på å få konfirmasjons-
undervisningen tilrettelagt ut fra forutsetninger og behov. 
Ta kontakt med konfirmantansvarlig i forkant slik at vi på 
best mulig måte kan tilrettelegge.

2017

KONTAKTPERSON
Kontaktperson for konfirmantene er Cathrine Kjeldsberg.

Hun kan kontaktes via e-post: Cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no 
eller telefon 974 83 316 (hverdager mellom kl 12.00 og 16.00).
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Mange ungdommer er ikke døpt når de starter på konfir-
masjonstiden. Det er mulig å være med hele konfirma-
sjonstiden uten å være døpt, men man må være døpt for å 
bli konfirmert. 

Tromsøysund menighet legger til rette for dåp, og hvert 
år er det konfirmanter som døpes. De som døpes skal ha 
minst to faddere.

ALLE KONFIRMANTER

I løpet av året skal alle delta på:

• Baseundervisning
• Katedralovernatting  

(lørdag til søndag i februar)
• Åtte gudstjenester
• Ministranttjeneste
• Være i minst en temagruppe  

(leir, film, Ten Sing eller orgel)
• Delta i til sammen to aksjoner  

for Kirkens Bymisjon og  
Kirkens Nødhjelp

Dåp i konfirmasjonstiden

Konfirmasjonstiden

DÅPSATTEST/DÅPSDATO

Alle som er døpte i kirkene 
i Tromsø er elektronisk 
registrert. Er du døpt utenfor 
Tromsø prosti, kan du henvende 
deg til den menigheten der du 
ble døpt for å få en bekreftelse.

BASEUNDERVISNING

Du deltar på åtte baseundervisninger i 
løpet av året. Fire før jul og fire etter jul. 
Base undervisningen foregår på tirsdager, 
onsdager og torsdager. Du velger den uke-
dagen som passer best. For Ramfjord blir 
undervisningen utvalgte torsdager rett etter 
skoletid på Ramfjord skole. 

Undervisningen for Tromsdalen vil være i 
kirkas underetasje, med inngang i kjeller. 
Baseundervisningene starter med et felles 
varmt måltid og tidspunkt for undervisnin-
gen er rett etter skoletid. 
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TENSING

Hvis du vil være med i TenSing kan dette 
inngå som en god del av din konfirmasjons-
undervisning. 

TenSing er for og av ungdom, men det vil 
alltid være voksne konfirmantlærere til-
stede. I TenSing er det lagt opp til at du skal 
få utfolde deg med de uttrykk du kjenner 
fra egen hverdag og ungdomskultur. Her 
kan du oppleve et godt og inkluderende 
felleskap. 

Tromsø TenSing består av ungdom fra 
14–19 år og har deltakere fra flere bydeler 
i Tromsø. Det er øving hver torsdag fra kl. 
18.00–20.30 i Tromsdalen kirke (Ishavs-
katedralen). 

Noen øvelser er med sang, andre med grup-
per. Dette er dansegruppe, dramagruppe, 
kunst/mediagruppe eller band. 

Tromsø Ten Sing har oppstart 3. september. 
Ten Sing har også to overnattingshelger og 
reiser (frivillig) i løpet av året. 

LEIRGRUPPE

Leirgruppa drar på en helgetur på høsten 
til idylliske Finnkroken. Her drar du sam-
men med venner, eller for å bli kjent med 
nye. Leir består av litt forskjellig; lek og 
moro, leirbål, fellesmåltid, overnatting 
på hytter, undervisning, gudstjeneste og 
kirkesamling. Med på leir er ungdomsledere 
(tidligere konfirmanter som har tatt 
lederkurs) samt konfirmantlærerne.

Valg av tema

Etter at du har fylt ut innskrivningsskjemaet på internett, vil 

du få en mail om valg av tema. Du kan også føre dette på 

innmeldingsskjemaet. Her må du velge hvilke temasamlinger du helst 

vil delta på. Du kan velge mellom leir, TenSing, film og orgel. 

ORGELGRUPPE

Vil du lære å spille på kirkeorgel? Dette er 
et tilbud for deg som ønsker å prøve deg på 
det heftigste tangentinstrumentet i verden! 

Du trenger ikke å kunne lese noter eller ha 
lært å spille på tangentinstrument tidligere. 
Her vil du trene på orgelspill sammen med 
Tromsøysunds dyktige kantor. Under-
visningen er åtte ettermiddager i løpet av 
konfirmantåret. De som velger orgel som 
tema kan også delta på leir eller andre 
temagrupper.

FILM

Liker du å se film? Filmgruppa møtes  
ca. en gang i måneden på til sammen  
åtte onsdager i løpet av året. De møtes i 

ungdomsrommet i kirken kl. 18.00–20.00. 
Filmene omhandler delemner og regnes 
som undervisning. Det vil bli samtale om 
filmen etter visningen.

RAMFJORD

For de som bor i Ramfjord kan vi tilby  
konfirmasjonsundervisning på Ramfjord 
skole utvalgte torsdager etter skoletid  
kl. 14.15–15.45. Det er også mulig for de 
i Ramfjord å delta på leir, Ten Sing eller 
orgelgruppe i Tromsdalen kirke. I år ønsker 
vi å få til en felles konfirmasjonsdag for 
konfirmantene fra Ramfjord.

TENSING – LEIR – ORGEL – FILM 

vi tar forbehold 
om endringer



PÅMELDING

Innskriving av konfirmant 2017 skjer på internett:
www.ishavskatedralen.no

Tromsøysund Menighet Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen
Cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no | 974 83 316

oppstart

INNSKRIVINGSGUDSTJENESTE

Dato kommer

Gudstjenesten markerer starten på konfir-

mantåret. Etter gudstjenesten vil det være 

et informasjonsmøte om konfirmantåret i 

Tromsøysund menighet. Her er det rom for å 

stille spørsmål. Det er vanlig at konfirmanter 

og foresatte møter denne dagen.

OPPSTART UNDERVISNING 

Datoer kommer, ulike uker avhengig av grup-

pen man kommer på.

avslutning

SAMTALEGUDSTJENESTE 

Dato kommer

Dette er en felles samling for konfirmanter  

og foresatte i forkant av konfirmasjonene. 

KONFIRMASJONENE 

Konfirmasjonene er en forbønnshandling  

og datoene er 25., 27. og 28. mai 2017. Man 

kan velge om man vil ha forbønn på norsk 

eller nordsamisk.

 

GRUPPEBILDE OG GENERALPRØVE 

Dato kommer 

Vi avholder gruppefotografering og general-

prøve for konfirmantene i Tromsøysund.

konfirmantavgift 

Kr. 500,- Dette er en egenandel for utgifter 

knyttet til undervisning, temagrupper samt 

rens av kapper. Giro sendes ut våren 2017.

konfirmantforeldre

Gjennom året ønsker vi at foreldre skal få ta 

del i det som skjer i konfirmasjonstida. Vi er 

også helt avhengige av foreldrehjelp. Etter 

nettpåmeldingen vil foreldrene få en e-post 

med liste over oppgaver hvor de kan føre seg 

opp. Eksempler på oppgaver er; bollebaking, 

sjåfør, kakaokoking, leirleder, o.l.

Praktiske opplysninger


