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Randesund kirke 
 
Du som går i 8. klasse i dag, har mange tilbud og mange valgmuligheter. Det er du som sammen med dine 
foreldre/foresatte, må vurdere og velge hva du vil bli påvirket av og hva du vil bruke tiden din til. 
Vi håper at du kan tenke deg å bruke tid det neste skoleåret på å være konfirmant i Randesund menighet. 
 
Konfirmantundervisningen har lange tradisjoner i Norge. For bare noen år siden var det utenkelig at ungdommer ikke 
ble konfirmert, i dag er det en frivillig sak. 
Konfirmantundervisningen er i vår kirke en del av en større sammenheng som handler om dåp og trosopplæring. Det 
er derfor naturlig at du som er døpt også velger å bli opplært i den kristne tro og konfirmert.  
 
Ordet konfirmasjon er latin og betyr å bekrefte eller stadfeste. Tidligere la kirken vekt på at konfirmanten skulle 
bekrefte sitt ja til Gud. Nå legger vi vekt på at det er Gud som bekrefter sitt ja til oss mennesker.  
På konfirmasjonsdagen kneler konfirmanten fremme i kirken og blir bedt for. 
 
Å være konfirmant i Randesund er: 
• å være med på å samtale om og bli undervist i den kristne tro 
• å være en del av menighetens gudstjenester og fellesskap 
• å møte mennesker som virkelig tror at Jesus lever i dag 
• å være med på KonfAction eller konfirmanttur  
• å gi troen i deg en sjanse til å spire og gro 
• å bli bedre kjent med ungdommer på egen alder 
• å la noen be for deg på konfirmasjonsdagen 
 
Hva om jeg ikke er døpt? 
Det går an å delta i konfirmantundervisningen selv om du ikke er døpt. I løpet av konfirmanttiden kan du tenke over 
om du ønsker å bli døpt. Det er nødvendig å være døpt før man blir konfirmert. Konfirmanter som ikke er døpt, men 
som ønsker dåp, blir gjerne døpt noen uker før konfirmasjonen. 
 
Innskrivning til konfirmantundervisning:  

På nett før 20. august.  
Nettadresse: www.randesund.no  
”Påmelding til konfirmantundervisning” ligger både på forsiden og under Konfirmasjon.  
Klikk deg inn og meld deg på. 
 
Ved oppstart tar du med dåpsattest, (fødselsattest dersom du ikke er døpt),  
kr 300 evt. kvittering på at pengene er innbetalt til Randesund menighets konto: 3000.07.70112. 



Du kan velge mellom 2 ulike opplegg: 
 
Konfirmanter med week-end-tur: 
Det blir samlinger ca annen hver uke frem til konfirmasjonen i mai. 
Det blir Kick-off tur på høsten, i oktober, og en week-end tur på våren. 
 
Konfirmanter med sommerleir: 
Undervisningen er knyttet til et KRIK-opplegg der man kombinerer aktiviteter og undervisning. Konfirmasjon i mai, 
men dere som velger dette er likevel ikke ferdige før etter KonfAction i juni 2018. 
KonfAction er en 4-5 dagers leir i Bø i Telemark. Den er i juni 2018, like etter skoleslutt. Her samles ca 1000 
konfirmanter der idrett, musikk og bibelundervisning hører med. Dere får sjansen til å skaffe dere nye venner, til å 
fordype dere i en idrett, til å bade og sole dere. Det er mange idrettskurs å velge mellom. Du kan finne info om leiren 
på www.KRIK.no 
Sjekk hvordan konfirmantene i Randesund hadde det på KonfAction for en tid siden! Det ligger en filmsnutt på 
hjemmesiden vår. 
 
Praktiske ting: 
Konfirmantene blir inndelt i grupper. Undervisningsdag er onsdag, eventuelt også tirsdag. Konfirmantene kan komme 
med ønske om gruppe og undervisningsdag på en av de første samlingene. 
Innmeldingspenger kr 300. Pengene går til materiell og litt enkel matservering på de fleste samlingene. I tillegg må 
man betale for konfirmantleir eller konfirmantweekend. Prisen for KonfAction-leir er ca. kr 2800,- og for week-end 
ca. kr 600,-. 
Som konfirmant må man delta på noen gudstjenester og 2-3 ganger på ungdomsgruppen Enter. 
Ansvarlig for konfirmantopplegget er kateketen i samarbeid med menighetens to prester.  
 
Viktige datoer – gjelder alle konfirmanter 
• Undervisningen starter opp med en fellessamling onsdag 13. september kl.14.00-16.00 i Søm kirke.  
• Informasjonsmøte for foreldre onsdag 13. september kl.18.00 i Søm kirke 
• Kick-off tur 20. - 21. oktober er felles for alle konfirmantene 
• Gudstjeneste med presentasjon av alle konfirmantene er søndag etter Kick-off turen - 22. oktober kl. 11.00  

i Søm kirke. 
• Konfirmasjonsgudstjenestene: 

Du kan velge mellom: Søm kirke lørdag 12. mai og lørdag 26. mai og  
Randesund kirke søndag 27. mai. 
 

Det kan bli endringer i tid og sted for konfirmasjonsgudstjenestene dersom konfirmantenes valg skulle tilsi det. 
 
Sjekk hva noen tidligere konfirmanter sier om det å være konfirmant i 
Randesund menighet! Filmsnutt ligger på nettsiden under Konfirmant! 
 
Lurer du på noe kan du ringe Randesund menighet:  
38 19 68 80 - daglig leder  
38 19 68 82 – kateket Ellen Sandvik  
Kontortid: tirsdag - fredag kl. 10.00-14.00. 
 
Vennlig hilsen 
Randesund menighet v/ kateket Ellen Sandvik 
 


