
 

Kjære konfirmant! 
Takk for at du har meldt deg på konfirmantundervisningen til 

Misjonssambandet sørvest. Vi håper på en fin tid sammen med deg, og håper du 

får mye ut av undervisningen. Konfirmanttiden er en viktig tid for deg. Kanskje 

du opplever å virkelig få øynene opp for hva Jesus har gjort for deg. Og vi håper 

også tiden sammen her vil gi deg gode vennskap som kan være viktig for deg 

videre i livet.  

 

Oppstartsweekend 
Konfirmantundervisningen starter med weekend på Tonstadli 23.-25.september 

2022 (se vedlagte program). Her vil det komme konfirmanter fra både opplegget 

i Stavanger/Sandnes og fra andre steder i regionen. Det blir samlinger og mye 

sosialt og gøy. Dersom du ikke skal være med på weekenden så regner vi med 

du har gitt beskjed, ellers må du gi beskjed nå, tlf: 51 82 31 00 (09.00-14.00) 

 

Konfirmantundervisning 
Etter oppstartsweekenden så vil det bli samlinger videre annenhver mandag på 

Fjelltun i Stavanger (vi vil flytte oss til Sandnesporten og Jærveien 107, Sandnes 

etter hvert). Regionleder Kolbjørn Bø og hans kone Marianne Bø blir med som 

undervisere på dette opplegget. Det vil også på noen samlinger komme andre 

innom for å undervise. På undervisningsdagene blir det også smågrupper og 

sosialt som en kjekk ledergjeng utenom vil ta seg av. Undervisningen starter på 

Fjelltun: 

Mandag 26.september kl. 18.00-20.00 
 

Undervisningsdatoer blir følgende:  

Høsten 2022 
26.9 kl. 18.00-20.00 

24.10 kl. 18.00-20.00 

7.11 kl. 18.00-20.00 

21.11 kl. 18.00-20.00 

5.12 kl. 18.00-20.00 

Misjonssambandet sørvest 
Jærveien 107, 3.etg., 
4318 Sandnes 

Til konfirmanten og konfirmantens foresatte 

Sandnes, 12. september 2022 

Våren 2023 
2.1 kl. 18.00-20.00 

16.1 kl. 18.00-20.00 

30.1 kl. 18.00-20.00 

13.2 kl. 18.00-20.00 

13.3 kl. 18.00-20.00 

27.3 kl. 18.00-20.30 Avslutningsfest 
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På undervisningskveldene så legger vi opp til at to konfirmanter hver gang har 

med seg litt mat til matpausen. Vi lager liste på dette og sender ut etter 

weekenden. Dersom noen ikke vil/kan bidra med mat til disse, så sier dere bare 

ifra om det på weekenden.  

 

Konfirmantdag 
Lørdag 4.februar 2023 blir det felles konfirmantdag for konfirmanter rundt om i 

regionen. Da lager vi til et kjekt opplegg med både litt undervisning og masse 

sosialt. Vi møtes i Sandnes denne dagen. Mer informasjon om denne kommer 

når det nærmer seg.   

 

Avslutningsweekend 
24.-26.mars 2023 blir det avslutningsweekend på Solgry for konfirmanter i 

regionen.  

 

Avslutningsfest 
Mandag 27.mars 2023 blir det avslutningsfest for konfirmantene i 

Sandnesporten. Denne kvelden inviteres konfirmanten sammen med sine 

nærmeste til en avslutningsfest. Mer informasjon kommer i forkant av 

samlingen.  

 

KPK-bibelgrupper 
Året etter konfirmantåret, så vil du som har vært med på konfirmantopplegget i 

Stavanger/Sandnes få invitasjon til å bli med i Kristne Pensjonerte Konfirmanter 

(KPK) bibelgrupper hvor vi samles hjemme hos konfirmantene som blir med på 

dette. Mer informasjon om dette vil du få mot slutten av konfirmanttiden.  

 

Skulle det være noe du lurer på, ta kontakt med regionkontoret på tlf.:  

51 82 31 00 (09.00-15.00) eller Kolbjørn Bø på tlf: 92 09 71 49.  

Du er hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å bli kjent med deg.  

 

Med vennlig hilsen 

konfirmantlederne 

Misjonssambandet sørvest 


