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KJÆRE KONFIRMANTER, FORELDRE OG FORESATTE!
VELKOMMEN TIL KONFIRMANTÅRET 2018-19 I HAMAR MENIGHET
Her har vi samlet en del nyttig informasjon om det året som ligger
foran dere. Vi håper både konfirmanter og foresatte vil lese dette
heftet grundig, og ha det tilgjengelig gjennom året. Med mange
konfirmanter, ulike samlingsdager, opplegg og grupper, kan dette virke
litt komplisert ved første øyekast. Finn ut hvilken gruppe du er på, finn
planen for den gruppa, og møt opp på det som står der, så er du godt
på vei. Og det er alltid i orden å ringe og spørre hvis noe er uklart!
Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal være en innholdsrik og god tid for
alle. Derfor er vi avhengige av å ha noen spilleregler. Punktene
nedenfor er en avtale mellom oss som er ansvarlige for
konfirmantopplegget og dere som konfirmanter og foresatte. Ved å
melde seg til konfirmasjon, forplikter en seg til å overholde sin del av
denne avtalen, samtidig som vi som prester og kateket forplikter oss til
å overholde vår del.

KONFIRMANTAVTALEN
KONFIRMANT OG FORELDRE/FORESATTE SKAL KUNNE FORVENTE AT:
- Det gis ut et klart og tydelig program for konfirmantåret.
- Programmet ikke endres uten særskilt gode grunner.
- Samlingene er godt forberedt.
- All viktig informasjon gis skriftlig.
Vi bruker mest e-post og SMS, så det er viktig at adresser og
mobilnummer er oppdatert og formidlet!
PREST/KATEKET SKAL KUNNE FORVENTE AT:
- Konfirmanten prioriterer samlinger, gudstjenester og andre
arrangementer dette året. Det vil si at konfirmantsamlingene
prioriteres foran idrett, arrangement og andre fritidsaktiviteter.
Samlingene er ca. en gang i måneden, og konfirmant er man bare
en gang i livet!
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Vi får beskjed i god tid når en konfirmant ikke kan komme på en
samling eller ministranttjeneste. Når vi får beskjed i forkant, er
det lettere å finne gode løsninger. Ofte kan en ta igjen samlingen
med en annen gruppe. Ved sykdomsfravær er det fint om dere
sender en e-post eller SMS til kateket.
- Konfirmanten møter i god tid til ministranttjenestene (kl. 10.15),
presis til samlingene og deltar på hele gudstjenesten/samlingen.
- Konfirmanten har med Bibel til samlingene.
(Det er også mulig å ha dette liggende i kirken.)
- Alle samlinger preges av ro, orden og respekt både for seg selv og
andre. Mobbing vil ikke bli tolerert.
- Det ikke brukes alkohol eller andre rusmidler på samlinger og
leir.
Vi håper dere som foreldre og foresatte støtter og oppmuntrer
konfirmanten deres gjennom konfirmantåret. Bli gjerne med på
gudstjeneste når din konfirmant er ministrant! Vi håper også at dere
tar kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på, eller noe vi kan
gjøre bedre.
Med ønske om en god konfirmanttid,
Ragnfrid Granerud
Kateket

Michaela Bjørndal
Kapellan

Mari Stende Zani
Kapellan

OM KONFIRMANTOPPLEGGET I HAMAR
MENIGHET
Plan for trosopplæring i Den norske kirke sier at konfirmanttiden skal
bestå av 60 timer over minst 8 måneder. I løpet av året skal
konfirmantene delta på minst 8 gudstjenester.
I Hamar har vi undervisningssamlinger, leir eller bo-hjemme-leir,
fasteaksjon og gudstjenester som bærebjelker i konfirmantåret.
SAMLINGER
De siste årene har vi hatt et opplegg med få, men litt lengre samlinger.
Mange konfirmantfamilier gir uttrykk for at det er godt med såpass
sjeldne samlinger, siden mange konfirmanter er aktive med idrett,
musikk og andre fritidsaktiviteter. Vi begynner alltid med mat, slik at
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dere kan komme direkte fra skolen. Etter at vi har spist, veksler vi
mellom undervisning i storgruppe, gruppesamtaler, leker, øvelser og
kreativt arbeid. Vi avslutter alltid samlingene med en stille stund i
kirkerommet.
KONFIRMANTBIBELEN
Læreboka vår er rett og slett Bibelen. Vel og merke en tilpasset utgave
spesielt laget for konfirmanter. Denne fås til odel og eie. Den skal være
med hver gang det er konfirmantsamlinger.

GRUPPESTRUKTUR
Tirsdagsgruppe 1 og 2 møter på tirsdager og Torsdagsgruppen møter på
torsdager. Se datoer lengre bak i heftet.
De fleste samlingene finner sted i Storhamar kirke. De andre
samlingene er spesifisert senere i heftet under ”Program for de enkelte
undervisningsdagene”
PRAISINGKONFIRMANT
Er du glad i å synge, spille i band, drive med teknikk, dans eller drama?
Bli tensingkonfirmant!
Ved å være med i tensinggruppa
Praising får du
konfirmasjonsundervisning en mandag i
måneden og er med på noe av det
andre felles konfirmantopplegget etter
jul. Praising øver på mandager kl
18.30-21.00 på Ynglingen, rett ved
siden av Hamar domkirke. I tillegg til
øvelser har Praising enkelte konserter
og sosiale eventer.
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GUDSTJENESTER
I løpet av konfirmantåret skal alle delta på minst 8 gudstjenester.
«Samtalegudstjeneste», en «Ung-Messe» og fire
ministrantgudstjenester ligger inne i opplegget. I tillegg må
konfirmantene gå på to valgfrie gudstjenester, gjerne en i julen og en i
påsken. Man kan også gå i kirker andre steder enn på Hamar.
MINISTRANTTJENESTE
Ministrant betyr gudstjenestemedhjelper. Mange konfirmanter synes
det er noe av det fineste de er med på. Når man er ministrant har man
på seg en konfirmantkappe og får utdelt oppgaver i gudstjenesten. Det
kan være å bære kors eller lys i prosesjon, dele ut salmebøker eller
samle inn kollekt. Man møter kl 10.15 (45 minutter før gudstjenesten)
og øver på det som skal skje.
Lengre bak i dette heftet finner dere lister over når den enkelte skal
være ministrant. Alle får to gudstjenester som ministrant hvert
semester. Hvis de oppsatte dagene ikke passer, er det fint om dere
prøver å bytte innbyrdes. Får dere ikke til å bytte, så ta kontakt med
kateketen i god tid. ( rg569@kirken.no eller 90944731)
«LEIR» ELLER «BO-HJEMME-LEIR»
Vi blir bedre kjent og lærer på en annen måte når vi er sammen litt
over tid. Derfor er dette viktige deler av opplegget vårt.
Det står skrevet mer om dette lengre bak i heftet.
FASTEAKSJONEN - INNSAMLING TIL KIRKENS NØDHJELP
Diakoni og nestekjærlighet; det å bry seg om andre, er en viktig del av
det kristne budskapet. Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp er
derfor en obligatorisk del av opplegget. Vi møtes i Storhamar kirke
eller på Børstad ungdomsskole, så kjøres vi ut til ulike roder i byen.
Denne kvelden trenger vi også noen frivillige foreldre til å kjøre, og til
å ta imot og sende ut bøssebærere.
SAMTALEGUDSTJENESTEN
Samtalegudstjenesten, den gamle ”overhøringa”, markerer en
avslutning og oppsummering av året som konfirmanter. Dette er en
gudstjeneste hvor konfirmantene har ansvar for alt som skjer: Sang,
dans, tekstlesning, preken, bønner osv. Alle konfirmantene vil ha en
oppgave i gudstjenesten, og vise litt av det de har lært dette året.
Etter gudstjenesten inviteres familie og faddere til en avslutningskirkekaffe.
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KONFIRMASJONSDAGEN
Til slutt kommer den store høytidsdagen. I år deler vi inn i
konfirmasjonsgudstjenester på lørdag og søndag i Storhamar kirke og i
Hamar domkirke, slik at alle skal få sitteplass. Siden vi deler opp i
såpass små grupper, er det ingen restriksjoner på hvor mange som kan
komme fra hver familie. Konfirmantene møter senest en halv time før
gudstjenesten.
ØKONOMI
Leir-konfirmanter betaler: 2100,- for leir på Mesnali og mat
Bo-hjemme-konfirmanter betaler: 600,- for bo-hjemme-ler og mat.
Faktura kommer i posten.
Er det spørsmål rundt det økonomiske ta kontakt med kateketen.

FORBØNN
Gjennom konfirmantåret har noen i menigheten en spesiell oppgave
med å be for konfirmantene. I tillegg nevnes konfirmantene i bønnen
under gudstjenesten hver søndag.

LEIR PÅ MESNALI LEIRSTED
Mesnali er et vakkert og sentralt sted for
gode opplevelser. Fredag den 25.januar er
det planleggingsdag og vi reiser sammen i
buss fra Storhamar kirke kl 09.00.
Dere får mer informasjon når det nærmer
seg.
På Mesnali bor vi på rom med køyesenger,
det er dyner og puter der, men vi må ha med
eget sengetøy eller sovepose.
Under leiren vil alle tilhøre en smågruppe med en fast leder. Ellers
varierer opplegget mellom undervisning i små og store grupper,
spennende utfordringer utendørs og innendørs, turer i frisk luft,
underholdning, sang og musikk, morgen- og kveldssamlinger.
7

Konfirmantheftet

Hamar menighet

2018/19

Det er en butikk i området, og en liten kiosk på leirstedet som selger
godteri og brus. Det er OK å ta med litt snacks hjemmefra for den som
ønsker det.
Rommene blir ikke låst, så verdisaker må den enkelte ta ansvar for selv.
Det er svært viktig at alle har med varme klær da vi skal være mye ute.
Les pakkelisten nøye!
Dersom det er eventuelle fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer
som konfirmanter måtte ha er det svært viktig at dette blir formidlet
til kateketen i god tid før leiren. Dette for at vi skal kunne ta vare på
alle på en god måte underveis.
Vi understreker igjen at all bruk eller oppbevaring av alkohol og andre
rusmidler er strengt forbudt. Brytes dette, ringer vi foreldre/foresatte,
og konfirmanten må hentes umiddelbart.
Hovedleder for leiren er
Ragnfrid Granerud

PAKKELISTE FOR LEIR:
-

Putevar, dynetrekk og laken, eller sovepose.
Håndkle
Toalettsaker og evt medisiner
Innesko
Varme uteklær til vinteraktiviteter!
Klær ellers…
Litt lommepenger, hvis du vil kjøpe noe i kiosken
Bibel!
Evt. bøker og musikk til litt avslapning mellom slagene!
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BO-HJEMME-LEIR
Denne helgen skal konfirmantene få
samme undervisning som skjer på Mesnali. Vi skal også ha mye gøy og
moro!
Programmet for Bo-hjemme-leir 8.-10. februar 2019 kommer i et eget
skriv.
Oppmøte kl 17.00 på Ynglingen fredag, vi holder på til ca 21.00. Møtes
lørdag kl 10.00 – ca.16.00 i Storhamar kirke. Oppmøte i Vang kirke på
søndag kl 09:00 til ca.13.00.

LISTER FOR ÅRET
På de neste sidene er det lister over konfirmasjonstidspunkter,
gruppeinndeling og programmer for konfirmantåret i de ulike gruppene.
Er det behov for bytting av grupper, er det mulig. Ta kontakt med
kateketen. Erfaringsmessig blir det en del bytting utover høsten.
Oppdaterte lister, samt dette heftet vil ligge tilgjengelig på
www.kirken-hamar.no Ministrantlistene vil ikke bli oppdatert. Der
regner vi med at konfirmantene selv møter opp på riktig dag når de har
byttet med noen, eller gir beskjed i god tid når de ikke kan møte.
Vi registrerer oppmøtene på gudstjenestene ved å krysse av på lister.
Når du møter opp på gudstjeneste utenom ministranttjenesten i Hamar
så ta kontakt med presten slik at du blir registrert. Dersom du deltar på
gudstjeneste et annet sted så få en signatur på et program el l fra en
som jobber i den kirken eller gi beskjed til kateket så blir du registrert.
KONFIRMASJONSTIDSPUNKT OG DATOER I STORHAMAR KIRKE
Lørdag 4. mai
Kl 11.00, 13.00 og 15.00
Søndag 5. mai Kl 12.00
KONFIRMASJONSTIDSPUNKT OG DATOER I HAMAR DOMKIRKE
Lørdag 11. mai Kl 11.00, 13.00
og 15.00
Søndag 12. mai Kl 12.00
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PROGRAM FOR DE ENKELTE UNDERVISNINGSDAGENE
MERK: Det er egne lister for ministrantgudstjenster lengst bak i heftet.
Undervisning høst-semester 2018
Tirsdagsgr. 1

Tirsdagsgr. 2

Torsdagsgruppe

Tema

Sted

Undervisning 1
Undervisning 2
Ung Messe
workshop
Ung Messe

04.09.18
02.10.18
27.10.18

11.09.18
16.10.18
27.10.18

13.09.18
04.10.18
27.10.18

28.10.18.

28.10.18.

28.10.18.

Hellig hus
Hellig ord
Gudstjeneste
work shop
Gudstjeneste

Undervisning 3

13.11.18

20.11.18

15.11.18

Storhamar kirke
Storhamar kirke
Storhamar kirke
11.00- 15.00
Storhamar kirke
10.00.-12.00
Storhamar kirke

Undervisning 4

04.12.18

11.12.18

06.12.18

Hellig
handling
Jul

Storhamar kirke

Undervisning vår-semester 2019
Undervisning 5

Tirsdagsgr.
1
08.01.19

Tirsdagsgr.
2
15.01.19

LEIR på MESNALIA

Torsdagsgruppe Tema

Sted

10.01.19

Ynglingen

25.-27.01.19

Hellig liv I
Tema Hellig liv II

BO-HJEMME-LEIR på Ynglingen/Storhamar kirke/Vang kirke 08.-10.02.19 Tema hellig liv II
Undervisning 7

12.02.19

26.02.19

14.02.19

Undervisning 8

02.04.19

02.04.19

04.04.19

Påske og
Pinse

Storhamar kirke

Hellig liv III Storhamar kirke
Fasteaksjon
Tirsdag 09.04.19 - Fasteaksjonen 2019 «Ja vi elsker dette vannet»
Møt opp på Børstad skole eller Storhamar kirke mellom kl. 17.30 og 18.00!

Samtalegudstjeneste + konfirmasjonene
Storhamar kirke

Domkirken

Tidspunkt

Øvelse samt.gudstj.
Samtalegudstjeneste

12.03.2019
17.03.2019 NB!! Kl. 18.00

19.03.2019
24.03.2019

Øvelse til
konfirmasjonsdagen
Konfirmasjonsdagen!

30.04.2019

07.05.2019

15.00-18.00
Konfirmantene møter
kl 17.00 i Storhamar
og kl 10.00 i
Domkirken
16.00-18.00

04.05.2019
05.05.2019

11.05.2019
12.05.2019

Lørdag kl: 11, 13, 15
Søndag kl: 12
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KONTAKTINFORMASJON:
Hamar menighet: www.kirken-hamar.no
TELEFON:
62 56 37 50
E-POST:

konfirmant.hamar@kirken.no
MOBIL TIL KONFIRMANTLEDER
Kateket Ragnfrid Granerud 90944731
Facebookgruppa Konfirmantforeldre Hamar 2019

POSTADRESSE:
Kirkekontoret i Hamar og Vang,
Postboks 4063, 2306 HAMAR
2. versjon av heftet. 03.09.2018. rg
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