
DEN NORSKE KIRKE 

Lunde og Flåbygd menighet 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! 

 

Har du lyst til å bli med på konfirmantopplegget til Lunde og Flåbygd 

menighet, og bli konfirmert våren 2018? 

 

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. 

 

I konfirmasjonstiden får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om 

livet – på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. 

 

I uke 32, 7.8-12.8 reiser vi på leir til Gjennestad i Vestfold.  

På leiren møter vi konfirmanter fra andre menigheter, har mye moro, lek, 

undervisning, bading, musikk og skravling! Til høsten fortsetter vi med 

undervisning og gudstjenester fram til konfirmasjon våren 2018. 

 

Oppstart er onsdag 31.5 kl 14.30 på Solhaug menighetshus. 

 

Hvis du vil være med, så send inn skjemaet som følger innen 10. mai. 

 

Postadresse: 

Lunde prestekontor, Brugata 5, 3825 Lunde 

Eller på epost: Anette.Sneddon@nome.kirken.no 

 

Vennlig hilsen Ragnhild Halden, snart ny sokneprest i Lunde 

mailto:Anette.Sneddon@nome.kirken.no


  

KONFIRMANTINNSKRIVNING 

I LUNDE OG FLÅBYGD MENIGHET 2017-2018 

 

Konfirmanten: 

Etternavn: ________________________________________ 

Fornavn/mellomnavn: ________________________________ 

Adresse: __________________________________________ 

Post nr.: _________ 

Mobil.:___________E-post:____________________ 

Skole:__________________Klasse:________________ 

Født dato:____________ Er du døpt? 

Ja:  Nei: * 

Dåpsdato:___________ i ________________ kirke/kapell 

* Også de som ikke er døpt er velkommen til å bli med på opplegget, men hvis en vil bli 

konfirmert våren 2018, må en døpes først. 

 

Mor/foresatt: 

Etternavn: ________________________________________ 

Fornavn /mellomnavn: _______________________________ 

Adresse:  Samme som konfirmanten 

Ev. annen adresse:______________________Postnr.:______ 

Mobil.: _____________ E-post:________________________ 

 

Far/foresatt: 

Etternavn:________________________________________ 

Fornavn /mellomnavn:________________________________ 

Adresse:  Samme som konfirmanten 

Ev. annen adresse:______________________Postnr.:______ 

Mobil.: ________________ E-post: _____________________ 

 

Ved forskjellig adresse til mor/far: Informasjon fra kirken sendes til:  Mor  Far 

 

Vi samtykker i at konfirmantens navn, og fellesbilde av konfirmantene, blir 

offentliggjort i menighetsbladet og aviser før og etter konfirmasjonen. Bilder av 

konfirmantene fra konfirmantarrangementer kan bli lagt ut på menighetens nettside, 

lokalaviser og i menighetsblad. 

Ja:  Nei:  

 

Leiren i uke 32 på Gjennestad i Vestfold er en obligatorisk del av konfirmantopplegget 

vårt, men hvis du ikke kan delta, må du følge noen helgebaserte samlinger sammen med 

andre konfirmanter i prostiet som også ikke var på leir. 

 

NB!!! Alle konfirmanter som skal på leiren må selv melde seg på til leiren, på 

nettet under http://www.ovretelemark.no/ønsketogelsket snarest!!! 

 

Blir du med på leiren på Gjennestad i uke 32 (7.-12. august 2017). 

Ja:  Nei:  



  

Egenandel for konfirmantåret er 2600 kr med forfall juni 2017. Dette dekker leir, og 

annet materiell og utstyr. Det er mulig å få søkt støtte for dette, så økonomi skal ikke 

være noen hindring for konfirmasjon! Ta i så fall kontakt med kirkekontoret/sogneprest. 

 

Konfirmantens interesser/hobbyer (musikk, idrett mm.): 

 

 

 

 

 

 

Allergier/sykdom/særskilte behov som vi burde vite om for å legge til rette for best 

ivaretagelse av konfirmanten (gjelder undervisning/turer/overnatting/ det sosiale miljøet 

osv.): 

 

 

 

 

 

 

 Jeg/vi ønsker at barnet vårt skal delta i konfirmasjonstiden og vil legge forholdene til 

rette slik at hun/han kan delta i konfirmasjonsprogrammet og få størst mulig utbytte av 

konfirmasjonstiden. 

 

Det bekreftes at opplysningene som er gitt er riktige: 

 

Dato: ________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

Foreldre/Foresattes underskrift 

 


