
KONFIRMANTÅRET STARTER I SEPTEMBER: 

 Onsdag 5. september kl 19:00: Oppstartmøte for både 

foreldre/foresatte og konfirmant. Her vil dere få viktig 

informasjon om konfirmantåret 2018/2019. 

 Fredag 7. sept. Kl.17:00-20:00: Bli-kjent-samling for kon-

firmantene—mer info kommer når det nærmer seg 

 Søndag 9. sept. kl 11:00 Presentasjons-

gudstjeneste. I Frelserens kirke 

 

Egenandel: Det er satt en egenandel for å dekke noen av 
utgiftene til konfirmantopplegget; turer/leir, 
bilde m.m. Denne er på 1500 kr.  Dere 
mottar faktura ved oppstart. Er økonomien 
en utfordring—ta kontakt. 

Påmelding gjøres via vår hjemmeside: 

www.kirketorget.no 

KONFIRMASJON 

5. mai  Spind kirke kl. 11:00 

11. mai  Frelserens kirke  
  kl 11:00 og 13:00* 
12. mai  Herad kl 11:00 
 

*Blir mange påmeldt til gudstjenestene i Frelserens kirke, 

legger vi inn en ekstra konfirmasjons-gudstjenesten der 

søndag 12. mai kl 11:00. 

Ungdomsarbeidet i Farsund menighet  
har ulike  aktiviteter.  

Som konfirmant ønsker vi at du skal oppleve  
å bli en del av menigheten.  

Du er velkommen til å bli med  
i aktivitetene vi har:  

 

Ungdomskoret: Torsdager kl 18:00-19:00 

K2Ung: Torsdager kl 19:00-21:00 

Lovsangsteam 

Mediateam 

«Noe av det fineste med  
konfirmanttiden  
var fellesskapet.» 
Tidligere konfirmant 

BLI KJENT MED FLERE  
UNGDOMMER I KONF.TIDEN 



Konfirmantåret blir både innholdsrikt og 
spennende. Her er noe av det du vil få oppleve gjen-
nom året: 
 

 Konfirmantleir 

 Undervisning og hjemmegrupper 

 K2Ung og ungdomsarbeidet 

 Gudstjenester 

 Besøk utenfra 

 Flaskeinnsamling 

 Fasteaksjon 

VI GLEDER OSS TIL Å MØTE DEG! 

Beste hilsen 

Henning Huseby Jansen, prest, 976 33 127 

Kjell Håkon Aalvik, trosopplærer, 977 14 413 

Astrid Nøtland, diakon, 905 07 642 

 

Er du ikke døpt? 
Du er velkommen til å være med i konfirmanttiden selv om du ik-

ke er døpt. Hvis du ønsker å konfirmere deg legger vi til rette for 

dåp. Hvert år blir konfirmanter døpt i Farsund. 

BLI MED OG VÆR  

I FARSUND  
MENIGHET  

EN MINNERIK TID —  
lær mer om Gud,  

om deg selv og livet 


