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Rammer 

Konfirmanttida er lagt opp med rundt 60 timer. Timene er fordelt på samlinger med 

undervisning, gudstjenester og turer. Vi vil bruke ca. halvparten av timene til turer. Fravær 

fra samlingene kan ikke overskride 20%. Mye fravær kan kompenseres med deltakelse på 

flere gudstjenester. 

Åtte (8) gudstjenester er obligatoriske. Mange av disse gir seg selv, som 

presentasjonsgudstjenesten, lysmessen i adventstida, gudstjeneste på turer, 

samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten.  

Vi har ei bok i kirken der en skriver seg inn når en er til stede på gudstjeneste. Der skriver en 

seg også inn etter å ha vært til stede på gudstjeneste annet sted enn i Våler. I løpet av 

konfirmanttida skal dere også være medhjelper i en eller flere gudstjenester. Som 

medhjelpere kalles dere ministranter. Som alternativ, eller i tillegg, kan dere stille som 

medhjelpere i Lørdagsklubben.  

Dåp. For å bli konfirmert må man være døpt. Den/de som ikke er døpt, kan bli døpt på et 

passende tidspunkt før konfirmasjonsgudstjenesten. Det kan skje i en vanlig gudstjeneste, i 

en spesiell ungdomsgudstjeneste eller i samtalegudstjenesten. Det er en fin høytidsstund, 

for konfirmanten, foreldre/foresatte og menigheten. 

Info. Vi kommer til å opprette en facebookgruppe, men vil også informere gjennom andre 

kanaler for å sikre at alle får nødvendig informasjon. Det er derfor viktig at vi får 

epostadresse til alle som har det. 

Fritak. Dersom noen, av ulike grunner, skulle få behov for fritak fra timer eller annet, vil vi ha 

beskjed per telefon, samtale eller sms fra foreldre/foresatte. Altså ikke melding på facebook. 

Egenandel. Turer m.m. koster penger, og vi regner med en egenandel for hver konfirmant på 

maks kr. 2 300. Det dekker materiell, weekendturen til Lillehammer og langweekendturen til 

Nidaros. Julemessa bidrar med kr. 20 000, fellesrådet med ca. kr. 10 000 og menighetsrådet 

med ca. kr. 10 000 (fra takkofre i gudstjenestene) til konfirmantopplegget. 

Tillitsvalgte. Vi skal i dag velge en gruppe tillitsvalgte for 2018-kullet. Fire faste og et 

varamedlem velges blant foreldre/foresatte. Fire konfirmanter, to jenter og to gutter, velges. 

Kontakt: 

Våler kirkekontor, tlf. 62 42 40 91 

Sokneprest Einar Vannebo, tlf. 95 81 04 41; epost: sokneprest@vaaler-he.kommune.no 

Se ellers Menighetsbladet. 
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Oppstart 

AUGUST 
Onsdag 23. kl. 18.00 Informasjonsmøte om konfirmantopplegget 2017-2018. 

 

SEPTEMBER 

Søndag 3. september – Tur til Risberget og Gravberget 

    Kl. 10.15    -   Frammøte ved taxiholdeplassen overfor kapellet. 

                           Foresatte avtaler seg imellom om kjøring. 

    Kl. 11.00   -   Risberget kirkesal. Morgenandakt. 

    Kl. 11.30   -   Orientering om Risberget kirkesal. 

    Kl. 12.00   -   Kjøring til Haldammen 

    Kl. 12.30   -   Vi går Finnskogleden fra Haldammen til Gravberget. 

    Kl. 15.00   -   Konfirmantene blir servert motti og flesk i skolestua.  

                           Gratis for konfirmantene; for foresatte og andre: kr. 50,- 

    Kl. 16.00   -   Orientering om Gravberget kirke. Deretter pause. 

    Kl. 17.00   -   Gudstjeneste i Gravberget kirke. 

 

Søndag 17. september  Våler kirke kl. 18.00: Presentasjonsgudstjeneste 

 Det vil bli tatt portrettbilder av konfirmantene til Menighetsbladet. 

 Konfirmantene møter kl. 17.15. 

 

Onsdag 27. september Våler kirke kl. 17.00 – 18.30: Konfirmantsamling  

Tema: Kirken vår. Om tilhørighet. Om dåpen. Om Konfirmantbibelen og 
opplegget. 

Alle møter. Vi deler oss i grupper. 

 

 

 

 



 

Videre opplegg 

Konfirmantsamlinger: Deretter blir det konfirmantsamling en gang i måneden, 
på onsdag.   

Avhengig av antall vil jeg dele konfirmantkullet i to. Forslag til møtetider: 16.00-
17.30 og 18.00-19.30.  

På enkelte samlinger møter hele kullet samlet. 

På samlingen 27. september får dere en oversikt over datoer og temaer videre 
utover. 

Med utgangspunkt i Konfirmantbibelen vil vi ta opp temaer som er knyttet 
innholdet i kristen tro, det som skjer i kirken, høytidene, kirkene våre her i 
Våler og til livsutfordringer for ungdom. Det vi gjør i undervisningssamlingene 
og på turer skal utfylle hverandre.  

Temaer for høsten: 
- Liturgi og musikk i kirken 

- Død og begravelse 

- Advent og jul med samling i prestegården 

Turer:  

- Tur til Risberget og Gravberget med pilegrimsvandring 

- Til Mariakirken minnelund 

- Til Lillehammer  - Håkonshall sammen med konfirmanter fra hele Østlandet i 
februar/mars 

- Til Nidaros (Trondheim) i mars/april  

- Kongsvingernatta i mars (frivillig deltakelse) 

Gudstjenester: 

- Gravberget 3. september 

- Presentasjonsgudstjeneste 17. september 

- Lysmesse 3. desember 

- Gudstjeneste i Nidarosdomen i forbindelse med turen i mars/april 

- Samtalegudstjeneste i mai 

- Konfirmasjonsgudstjeneste 1. pinsedag 20. mai. 

  To andre gudstjenester, der du i minst en av dem gjør tjeneste som ministrant. 



 

Samlinger fram til jul 

 

Onsdag 25. oktober i Våler kirke kl. 16.00-17.30 (Gruppe I) 

                                       kl. 18.00-19.30 (Gruppe II) 

Tema: Big Bang eller skapelse – tilfeldig eller planlagt? 

            Om Gud – og tro på Gud 

  Konfirmantbibelen, s. 21-22 + 36 og 43 

 

Onsdag 15. november kl. 17.00 – 18.30  i Våler kirke (alle møter samlet) 

Tema: Død, gravferd, sorg 

 Vi får besøk av representanter fra Kordahl Begravelsesbyrå 

 Konfirmantbibelen, s. 47 og 33. 

 

Søndag 3. desember kl. 17.00 Lysmesse i Våler kirke 

 

Onsdag 13. desember kl. 17.00 – 18.30 i prestegården (alle møter samlet) 

Tema: Jul og juletradisjoner 

 

Jeg sender ut plan for ministranttjeneste når den er klar 

 

Plan for vårsemesteret får dere på samlingen 13. desember 

Men hold allerede nå av 

9.-11. februar Konfirmantweekend på Lillehammer (Hekta) 

13.-15. april Pilegrimstur til Nidaros 

 

 

 

 

 



 

 

REVIDERT PLAN FOR VÅRHALVÅRET  2018 
JANUAR 

Onsdag 17.1.  kl. 16.00 -17.30 Gruppe I 

  kl. 18.00 -19.30 Gruppe II 

Tema: Jesus – hvem er han? 

 

Onsdag 31.1. kl. 17.00 – 18.30 Samlet 

Tema: Ansvar, synd og tilgivelse. Forberedelse til konfweekend i Lillehammer 

 

FEBRUAR 

Fredag 9.2. – søndag 11.2. Konfirmantweekend i Håkons Hall. Lillehammer 

Mer info om reise m.m. på samlingen 31.1.  

 

Onsdag 14.2.  kl. 16.00-17.30 Gruppe I 

  kl. 18.00-19.30 Gruppe II 

Tema: Hvordan skal jeg leve? De ti bud. Selvstendighet og tilhørighet. Samliv 

 

MARS 

Onsdag 7.3. kl. 17.00 – 18.30 Samlet 

Tema: Hvordan skal jeg leve? Forbruk og rettferdighet. Forberedelse til fasteaksjonen. 

 

Tirsdag 20.3. kl. 16.30 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  

 

APRIL  

Onsdag 4.4. kl. 17.00 – 18.30  

Tema: Påske. Forberedelse til pilegrimstur til Nidaros 

 

Fredag 13.4. – søndag 15.4. Pilegrimstur til Nidaros 

 

 



 

MAI 

Onsdag 2.5. kl. 17.00-18.30 Samlet 

Tema: Hva gir deg livskraft: Om pinsen og Den hellige ånd. 

 

Søndag 6.5. kl. 17.00 Samtalegudstjeneste  

 

Onsdag 16.5. kl. 17.00 – 18.30 Samlet 

Tema: Oppsummering. Øve til konfirmasjonsgudstjenesten 

 

Søndag 20.5. kl. 11.00 og kl. 13.00 

Konfirmasjonsgudstjenester  

     

  

 


