Plan for konfirmantåret 2019-2020
i Øye, Ranes og Mo sokn
Utarbeidet av
Vidar Wilhelmsen Rygh,
Elsa Jensvold og Kirsti Hjørnevik
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Mål
Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at unge kan
leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet
og samfunn.
Fokus: konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds-,
praksis-, og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantens livsspørsmål.
Anslått omfang: 60 timer

Konfirmasjonstidens innhold og oppbygging
Konfirmasjonstiden er en sentral del av trosopplæringen i Den norske kirke. I løpet av
konfirmasjonstiden skal konfirmantene ha arbeidet med alle hovedtemaene i trosopplæringens
innhold slik disse er beskrevet i Den norske kirkes plan for trosopplæring: Gud gir – vi deler
Dette innebærer at konfirmantene skal ha arbeidet med trosbekjennelsen, Fadervår og budene.
De skal være fortrolige med gudstjenesten, sakramentene og kjenne bibelens historie i lys av
sin egen og fellesskapets fortelling.

Undervisning
Undervisningen er konfirmasjonstidens faste møtepunkt, og følger skoleåret fra begynnelsen
av september til slutten av april. Det store antallet konfirmanter gjør det nødvendig å dele
konfirmantene i 2 undervisningsgrupper. Gruppe 1 møter til undervisning på torsdager,
gruppe 2 møter til undervisning på tirsdager. Konfirmantene møter til undervisning
annenhver uke, med unntak av de ukene der det kommer skoleferie imellom.
Undervisningsopplegget bygger på tillit og fleksibilitet, det innebærer at dersom man av ulike
grunner er forhindret fra å møte i sin tilhørende gruppe, kan man komme til den påfølgende
eller foregående gruppesamlingen. Det er viktig at konfirmanten sier ifra om dette på forhånd.
Ved sykdomsfravær vil vi ha beskjed fra foresatte.
Undervisningen vil normalt foregå på Menighetshuset på Skei fra kl. 15.00-17.00.
Hver samling innledes med et felles måltid. Undervisningen strekker seg over 2 skoletimer,
med innlagt pause.
Se side 7 for detaljert undervisningsplan.

Pilgrimsvandring
Konfirmasjonstiden begynner med en pilgrimsvandring. Foruten å være en vandring ute i det
fri, er dette også er en ”minitour” i kristen livstolkning. Pilgrimsvandringen gjennomføres over
to ulike dager, tirsdag den 10.09 og torsdag den 12.09. Vi tar værforbehold!
Konfirmantene skysses direkte etter skoletid fra Menighetshuset til Østbødalen, der
konfirmantene ledsages over fjellet til Ranes kirke. Pilgrimsvandringen er beregnet til 5 timer.
Konfirmantene hentes av sine foresatte ved Ranes kirke kl. 20.00.
Pilgrimsvandringen vil foregå i utmark og ulendt terreng og kan oppleves som
kraftanstrengende, det er derfor viktig at konfirmantene stiller forberedt med godt fottøy og
ytterbekledning, samt matpakke og velfylt drikkeflaske.
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Gudstjenester
Konfirmasjonstiden skal inneholde minst 8 gudstjenester, hvorav 4 av disse har obligatorisk
oppmøte. Selve konfirmasjonsgudstjenesten inngår ikke i dette regnestykket. Det er opp til
konfirmanten selv å velge når han/hun ønsker å delta på de øvrige 4 gudstjenestene, men fordi
det er en målsetning at alle konfirmantene i løpet av året skal delta aktivt i planlegging og
gjennomføring av minst 1 gudstjeneste vil det bli satt opp et forslag til fordeling av medhjelpere
på de ulike søndagene. Konfirmantene blir fortrinnsvis satt opp som medhjelpere i sine
tilhørende kirker. Fordelingen er ikke ufravikelig, men det forventes at konfirmanten gir
beskjed i god tid dersom det er ønskelig å bytte.
De obligatoriske gudstjenestene er som følger:
Presentasjonsgudstjenester
Øye kirke
01. September kl. 11.00
Mo kirke
08. September kl. 11.00
Ranes kirke 15. September kl. 11.00
Lysmesser:
Ranes kirke
Mo kirke

05. Desember kl. 19.30 (Konfirmantene i Øye og Ranes deltar)
12. Desember kl. 19.30 (Konfirmantene i Mo deltar)

Valgfri høytidsgudstjeneste:
enten:
Øye kirke
1. Juledag kl. 12.00 (25.12.19)
eller:
Øye kirke
1. Påskedag kl. 11.00 (12.04.20)
Samtalegudstjeneste
Øye kirke
23. April
kl. 18.00
(Alle konfirmantene skal delta i forberedelsen og gjennomføringen av gudstjenesten)
Vi tar et lite forbehold om at gudstjenesten ikke kolliderer med utplasseringsuken på skolen.
Skulle dette skje, vil vi vurdere å flytte gudstjenesten til torsdag 16. April.
Merk: etter samtalegudstjenesten samles alle konfirmantene og foresatte til
”konfirmantfest” i kantinen på ungdomsskolen.

Konfirmasjonsgudstjenestene er lagt til faste søndager basert på sedvane. Det innebærer at
konfirmantene i Øye konfirmeres første søndagen i mai, konfirmantene i Ranes den andre
søndagen i Mai, og konfirmantene i Mo på Kristi Himmelfartsdag.

Konfirmasjonsgudstjenester
Øye kirke
03. Mai
Ranes kirke 10. Mai
Mo kirke
21. Mai
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Konfirmantleir
Konfirmantleiren er lagt til helgen i uke 39 (27.09 - 29.09). Leiren er et samarbeid mellom de
fem soknene i kommunen, og blir i år som tidligere år arrangert ved Det norske misjonsselskaps
leirsted på Mjuklia (Berkåk). Konfirmantleiren er viktig både som en sosial sammenkomst og
i undervisningsøyemed, og er derfor en obligatorisk del av konfirmantopplegget.
Detaljert informasjon om konfirmantleiren vil bli lagt ut på hjemmesiden vår i forkant av
leiroppholdet.

Individuelle samtaler
Det er en prioritert oppgave å bli best mulig kjent med hver enkelt konfirmant. Vi ønsker derfor
å tilrettelegge for at alle konfirmantene har en individuell samtale med en av
konfirmantlederne. Normalt har soknepresten tatt samtalene med guttene, og diakonen
samtalene med jentene. Disse samtalene vil foregå på menighetshuset. Samtaletiden er
beregnet til omkring 15 minutter, og følger et mer eller mindre fastlagt skjema. Konfirmanten
får anledning til å sette ord på hvem han/hun er, og hvilke forventninger han/hun har til
konfirmasjonstiden. Fordi det er en ambisjon at vi ledere skal lære konfirmantenes navn så
raskt som mulig vil vi derfor også benytte anledningen til å ta bilde av konfirmanten i
sammenheng med denne samtalen. Vi vil i år som i de senere årene også avslutte
konfirmanttiden med en oppfølgingssamtale.
Tidspunkt for samtaler er under utarbeidelse. Informasjon følger.

Team Skjærgårds
Vi får i år som tidligere besøk av ”Team Skjærgårds”. ”Team Skjærgårds” er et samarbeid
mellom Skjærgårds ”music & mission”, Kirkens Nødhjelp, Agder Bispedømme og Grenland
folkehøgskole. Teamet er et musikk- og danseteam som reiser Norge rundt med et
spesialopplegg for konfirmanter. En del av opplegget er knyttet opp mot fasteaksjonen for
2020. Dato for dette besøket blir 20. mars (fredag), kvelden blir avsluttet med fotballturnering
i idrettshallen. Mer informasjon følger senere.

Filmkveld
I løpet av vårsemesteret vil konfirmantene bli invitert til å være med på filmkveld der vi
fokuserer på påskens budskap. Det vil bli lagt opp til refleksjon og samtale i etterkant.

Kirkens nødhjelps fasteaksjon
Fasteaksjonen er en landsomfattende innsamlingsaksjon der alle årets konfirmanter er med å
samle inn penger ved at de går med bøsser fra hus til hus. Konfirmantene har vært med på dette
i mange år. Gjennom aksjonen blir de kjent med humanitært arbeid utenfor Norges grenser.
Aksjonen foregår på kveldstid og foresatte må regne med å være sjåfører der det trengs.
Aksjonen i 2020 er lagt til tirsdag 31. Mars. I den forbindelse blir det holdt informasjonsmøte
for konfirmanter og foreldre fredag 27. Mars kl. 18.00.
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Kommunikasjon
Vi vil i år som i fjor benytte flere ulike kommunikasjonskanaler, avhengig av informasjonens
mottager og prioritet. All essensiell informasjon som ikke er formidlet i dette heftet, vil bli
sendt foreldre og foresatte pr. brev/ epost. Det er av erfaring dessverre slik at oversiktlige lister
i seg selv ikke er nok til å sikre at konfirmantene møter til undervisning og gudstjenester som
oppsatt. Derfor vil konfirmantene også (men ikke alltid!) motta påminning på sms når det
aktuelle oppmøte nærmer seg. Sms fungerer også godt som kommunikasjonsform i de tilfeller
der konfirmanten er syk, eller av andre grunner er forhindret i å møte til undervisning/
gudstjeneste. Det er ønskelig at foreldre/foresatte varsler soknepresten om eventuelle frafall.
Vær vennlig å gi dere til kjenne med fullt navn. Alle brev og annen nødvendig informasjon vil
bli lagt ut på våre hjemmesider: http://www.surnadal.kirken.no
og på facebook
https://www.facebook.com/kirkenirindalogsurnadal/
Kontaktinfo står oppført på side 6.

Undervisningsmateriell
De enkelte soknerådene har ansvaret for å holde konfirmantene med lærebøker og annet
nødvendig undervisningsmateriell. Vi evaluerer fortløpende vårt undervisningsopplegg. Vi har
de senere årene benyttet læreboken ”kort og godt”, denne blir delt ut til konfirmantene ved
første undervisningstime. I tillegg forventes det at konfirmanten stiller med egen bibel.
Konfirmantene oppfordres til å oppbevare lærebøker og bibler på menighetshuset. Egne
navnetikker vil bli delt ut slik at alt personlig læremateriell kan gjenfinnes fra gang til gang.

Fotografering
Fotografering av konfirmantene skjer i sammenheng med de forberedende øvingene til
konfirmasjonsgudstjenesten. Disse øvingene er normalt lagt til tirsdag ettermiddag i forkant av
konfirmasjonssøndagen, i år faller disse dagene på 28.04 (Øye), 05.05 (Ranes) og 19.05 (Mo).
Konfirmantene stiller kledd i det antrekket som skal benyttes konfirmasjonsdagen, og det vil
bli tatt bilder både med og uten konfirmantkappe. Bekreftelse av datoer og oppdatert
informasjon om hvordan betaling skal foregå vil bli gitt når det nærmer seg konfirmasjon.

Hekta leir
Tilbakemeldingene fra konfirmantene de senere årene har vært så tydelige på at opplevelsene
på leir «trumfer» alt annet. Vi ønsker derfor i år for første gang (som et forsøksprosjekt) å
invitere de konfirmantene som ønsker det til å bli med på «Hekta». Dette er et arrangement
som varer fra fredag til søndag og foregår i Håkons Hall på Lillehammer i februar 2020.
Leiren vi ha en egenandel, beløpet kommer vi tilbake til. På Lillehammer møtes nesten 1000
konfirmanter fra store deler av landet. For den nysgjerrige, les mer på
www.konfirmantleiren.no konfweekend i Håkons Hall. Vi tar forbehold om at dette ikke
kolliderer med skolens «storprosjekt».
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Ledertreningsleir
Alle som ønsker det får også tilbud om å være med på videre lederopplæring. I samarbeid med
kirken på Tingvoll og Sunndal arrangeres det ledertreningsleir på Philipshaugen siste uken i
sommerferien. Leiren er i hovedsak rettet mot de som ble konfirmert samme vår, men er også
åpen for eldre ungdommer. Opplæringen er ment som en skolering til å være leder på leirene
på Gråhaugen eller annet barnearbeid i menigheten. Det vil også være mulig å gjennomføre
bispedømmets eget ledertreningsopplegg.

Reunion
Konfirmasjonsdagen er ikke et endelig farvel til kirka! Soknepresten vil derfor invitere til
hyggelig ”gjensynstreff” på prestegården eller annet egnet sted etter sommerferien.
Invitasjon følger… 😉

Kontaktinformasjon
Vidar Wilhelmsen Rygh (sokneprest)
Mobil: 91763663
epost: vidar.rygh@surnadal.kyrkja.no
Elsa Jensvold (trosopplærer)
Mobil: 99518162
epost: elsa.jensvold@surnadal.kyrkja.no
Gro Hauge Venaas (diakon)
Mobil: 97161071
epost: gro.hauge.venas@surnadal.kyrkja.no
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Oversikt konfirmantåret 2019/2020
Dato:
Gruppe:
Klokkeslett:
Tema:
10.09.2019
Kl. 15.00
Pilgrimsvandring
12.09.2019
Kl. 15.00
Pilgrimsvandring
19.09.2019 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Jeg tror…
24.09.2019 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Jeg tror…
03.10.2019 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Jeg tror på Jesus Kristus 1. samling
Høstferie
15.10.2019 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Jeg tror på Jesus Kristus 1. samling
17.10.2019 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Jeg tror på Jesus Kristus 2. samling
22.10.2019 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Jeg tror på Jesus Kristus 2. samling
31.11.2019 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Jeg tror på Gud
05.11.2019 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Jeg tror på Gud
14.11.2019 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Jeg tror på den Hellige Ånd
19.11.2019 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Jeg tror på den Hellige Ånd
21.11.2019 Utvalgte konfirmanter
Kl. 15.00
Gudstjenesteverksted – øving til Lysmesse
26.11.2019 Utvalgte konfirmanter
Kl. 15.00
Gudstjenesteverksted – øving til Lysmesse
04.12.2019 Alle
Kl. 15.00
Juleavslutning
Juleferie
09.01.2020 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Skal - skal ikke? Tre bud om Gud og meg
14.01.2020 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Skal - skal ikke? Tre bud om Gud og meg
23.01.2020 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Om meg og de andre 4-6- bud
28.01.2020 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Om meg og de andre 4-6- bud
Fri uke 6 på grunn av "storprosjekt"
13.02.2020 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Om meg og de andre 7-10.- bud
Vinterferie
25.02.2020 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Om meg og de andre 7-10.- bud
27.02.2020 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv
03.03.2020 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv
12.03.2020 Undervisningsgruppe 1
Kl. 15.00
Herren velsigne deg og bevare deg
17.03.2020 Undervisningsgruppe 2
Kl. 15.00
Herren velsigne deg og bevare deg
Uke 13 og 14 vil bli benyttet til å forberede og øve til samtalegudstjenesten
01.09.2019
08.09.2019
15.09.2019
05.12.2019
12.12.2019
27.03.2020
31.03.2020
23.04.2020
03.05.2020
10.05.2020
21.05.2020

Presentasjonsgudstjeneste Øye
Presentasjonsgudstjeneste Mo
Presentasjonsgudstjeneste Ranes
Lysmesse Ranes
Lysmesse Mo
Informasjon om fasteaksjon
Fasteaksjon
Samtalegudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste Øye
Konfirmasjonsgudstjenester Ranes
Konfirmasjonsgudstjeneste Mo

Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 19.30
Kl. 19.30
Kl. 18.00
Kl. 17.00 ----->
Kl. 18.00
Kl. 11.00
Kl. 10.30 & 12.30
Kl. 11.00
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Bønner for konfirmanttiden
For konfirmanter
Bøn om tru
Kjære Gud! Eg trur ikkje på deg. Få meg til å tru!
Tilgi meg
Kjære Gud. Takk for at du tilgir meg syndene mine, også det jeg synes er vanskelig å glemme.
Livet mitt
Kjære Gud, livet mitt er ganske rotete. Jeg håper du kan gjøre noe med det.
Guds vilje
Kjære Gud, syn meg kva du vil med meg.
Ensom
Jeg har ikke noe sted å flykte, ingen bryr seg om meg. Herre, jeg roper til deg. Jeg sier: du er min tilflukt.
Bøn på ein ”møkkadag”
Gud , no er eg lei. Det er ingen som skjønar noko som helst. Eg synest alt vi held på med er noko stort tull. Eg
skjønar ikkje kvifor eg skal vera her. Kjære Gud, det må bli betre enn det er no.
Forelskelse
Takk, Herre, for dette store som har hendt! Jeg visste ikke at jeg hadde slike følelser i meg og at livet kunne
romme noe så herlig. Jeg takker deg, Herre – du som har skapt den jeg elsker.
Bønn for dem hjemme
Herre, hjelp meg å forstå dem hjemme bedre, og ikke bare vente at de skal forstå meg. Lær oss, Herre, å vise
omsorg for hverandre.
Takk
Takk, Gud, for alle jeg har møtt som ledet meg til deg,
for dem, som alt fra jeg ble født, så trofast ba for meg.
Evig liv
Himmelske Far. Takk for at det evige liv er ei gåve frå deg. Hjelp meg så eg får høyra mykje om Jesus og ikkje
somlar bort den gåva.
Fremtid og håp
Himmelske Far, omslutt meg med din velsignelse til et liv med fremtid og håp.

For Foreldre
Bønn for store barn
Evige Far, du som er i himmelen! Gleden ved å ha barn, kjenner du. Smerten ved å ha barn, kjenner du. Du har
latt oss få del i det store å være foreldre. Takk for dine dyre gaver. Takk for at du elsker våre barn, også når de
går sine egne veier. Du ser dem når vi ikke lenger ser dem, og du kan nå dem når vi ikke lenger kan nå dem.
Forbind de sår som vi har gitt dem i uforstand og kulde. Fri oss fra å kvele dem kjærlighet, du som setter fri den
som vender seg til deg.
Trøst og styrk våre barn når de har det vondt og vanskelig. Hjelp dem når de er rådville. Vis miskunn også når
de gjør din vilje imot. Vær hos dem som sliter med å komme til rette med livet. La den veien de finner for sitt
liv, være en vei mot deg og ditt lys.
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