
Fasteaksjonsgudstjeneste på nett som 
dere kan bruke i deres konfirmantarbeid 
 

På søndag 29. mars kl 18 sendes en fasteaksjonsgudstjeneste for konfirmanter fra Bjørgvin 
bispedømme sin hjemmeside. Den blir liggende tilgjengelig en uke. 

 

For de ansatte som jobber med konfirmanter blir det viktig å følge med på både 
facebooksiden Trusoppæring i Bjørgvin og Bjørgvin bispedømme sin hjemmeside fordi: 

 

1. På torsdag sender vi ut en teaser/film som motiverer konfirmantene og andre 
ungdommer til å logge seg på og følge ungdomsgudstjenesten på søndag kl 18, den kan 
dere dele med deres konfirmanter og ungdommer i lokal menighet. 

2. Denne ungdomsgudstjenesten med fokus på fasteaksjonen teller som om de hadde 
vært på en gudstjeneste i sin egen lokal menighet. 

3. De ansatte har ansvaret for å ha kontakt med sin konfirmanter slik at de kan få 
tilbakemelding på noen enkle refleksjonsspørsmål i etterkant av 
ungdomsgudstjenesten. 

4. Dere må selv opprette en online innsamlingsaksjon på facebook hvis dere ønsker det for 
deres menighet/konfirmanter som de kan dele. 

5. Bruk www.fasteaksjonen.no sin lenke til undervisning i forkant og del med 
konfirmantene hvis dere ønsker det. Der ligger det en flott undervisning for 
konfirmantene. Med en super oppskrift på SMS innsamling som konfirmantene kan dele 

https://www.fasteaksjonen.no/alternativ-konfirmantundervisning/    
 
SMS-forslag bokmål: 
 
Hei [navn]! I år er jeg konfirmant og vi i kirken skal redde liv sammen med Kirkens 
Nødhjelp. Men Korona gjør at jeg ikke kan gå med bøsse. Dette er min digitale bøsse. Vil 
du gi en gave for å være med på dette livsviktige arbeidet? For hver person jeg deler 
med, har jeg banket på en dør med min digitale bøsse. Kan du ikke gi, er det også veldig 
god hjelp at du bare deler denne videre! Du kan vippse til 2426 eller gå til vår digitale 
innsamling på facebook… legg inn lenke! Takk for gaven du gir, hilsen (navn)    

SMS-forslag nynorsk: 

Hei [namn]! I år er eg konfirmant og vi i kyrkja skal redda liv saman med Kirkens 
Nødhjelp. Men korona gjer at eg ikkje kan gå med bøsse. Dette er mi digitale bøsse. Vil 
du gi ei gåve for å vera med på dette livsviktige arbeidet? For kvar person eg deler med, 
har eg banka på ei dør med mi digitale bøsse. Kan du ikkje gi, er det også veldig god 
hjelp at du berre deler denne videre! Du kan vippsa til 2426 eller gå til vår digitale 
innsamling på facebook… legg inn lenke! Takk for gåva du gir, Helsing (namn) 

                                                                                                                       

http://www.fasteaksjonen.no/
https://www.fasteaksjonen.no/alternativ-konfirmantundervisning/


6. Underveis/ mot slutten av ungdomsgudstjenesten vil dette bli sagt til konfirmantene: 

«Se for deg at du våkner i morgen, og når du skrur på vannet for å pusse tennene 

kommer det skittent vann ut av krana. Drikker du vannet risikerer du å bli syk, og du får 

heller ikke vasket deg på hendene. Dette er realiteten for mange mennesker i landene 

Kirkens Nødhjelp jobber i, og dersom coronaviruset inntreffer kan konsekvensene bli 

enorme. Derfor er midlene vi samler inn i fasteaksjonen i år viktigere enn noensinne, og 

du kan bidra! 

Som følge av coronaviruset blir det ingen dør-til-dør aksjon i år, men vi avlyser IKKE 
fasteaksjonen. Takket være digitale løsninger kan vi fortsatt samle inn penger som kan 
redde mange liv. Midlene fra fasteaksjonen brukes blant annet til å gi folk rent vann, 
fungerende toaletter og hygieneprodukter. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til 
dette arbeidet. For bare 200 kroner kan en person få tilgang på rent vann for resten av 
livet! Det samme koster én kinobillett pluss en dyr brus og fire smågodtbiter fra 
kiosken!  Din menighet der du er konfirmant har mest sannsynlig allerede delt en 
innsamlingsaksjon med deg online. Hvis de ikke har det, så skjer det fra idag og frem til 
tirsdag!  

Snakk med din konfirmantleder i din menighet, da får du svar på hvordan du kan være 
med å samle inn penger der du bor! 

VIPPS 2426 

Takk for at du bryr deg og gjør en forskjell i verden!»  ( Sitat slutt ) 

7. Det betyr at menighetene må selv gjøre seg klar og ha kontakten ut mot sitt 
konfirmantkull. Hvis noen trenger hjelp til å raskt opprette kontakt med sine 
konfirmanter fordi man ikke har det pr. dags dato er det viktig at dere tar kontakt med 
Torfinn Wang eller Anine Mildestvedt raskt så får dere hjelp.  

Kontaktinfo: https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/kontakt-oss/ 

8. Spørsmål til refleksjon som kan brukes: konfirmantene svarer til sin 
konfirmantleder/ansatt, Konfirmantene må sende svaret på enten sms eller mail eller 
der dere har kontaktflaten. 

1. Hvilken sang likte du best i denne gudstjenesten og hvorfor. Hva likte du med 
sangen? 

2. Hva handlet talen om ? 
3. Lærte du noe nytt i denne gudstjenesten? 
4. Hva er det beste du kan gjøre for en person som du ser trenger hjelp? Hva er det 

beste du kan gjøre for en som er annerledes? Hva er det beste du kan gjøre for en 
venn du bryr deg om? 

5. Hvordan ville ditt liv blitt forandret hvis det fra i morgen kun renner skittent vann ut 
av springen og rent vann ikke lengre er tilgjengelig i Norge? Skriv og fortell 

 Med vennlig hilsen 

Anine Vieth Mildestvedt 

Prosjektansvarlig for lederutvikling-ungdom i Bjørgvin Bispedømme (80%) 

Menighetspedagog Sælen kirke (20% onsdager) 

Mail: Am367@kirken.no 

Mobil: 93024312 
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