
  
 

 
 

DATOPLAN 2019 FOR KONFIRMANTER SOM HØRER TIL BIRI MENIGHET: 
Oppmøtested er Biri kirke, med mindre det står noe annet under 

DATO og KLOKKESLETT HVA SKJER? GREIT Å VITE 

20. januar kl.10.00 Presentasjonsgudstjeneste Kirkekaffe og gruppeinndeling. Konfirmantene får deres egen bibel. 
Vi tar bilde av dere en og en. 

25. januar kl.18 – 21.00  KICKOFF i Hunn kirke  Fellesarrangement for alle konfirmanter i kommunen. 

31. januar  kl. 17-18.30 TEMASAMLING Bibelen, gruppe 1 og 2 Ta med Bibel 

7. februar kl. 17-18.30 TEMASAMLING Bibelen, gruppe 3 og 4 Ta med Bibel 

11. februar kl. 19.-20.30 eller 
14. februar  kl. 19.-20.30 

Salmekveld med band i Gjøvik kirke.  
Salmekveld med band i Seegård kirke. 

Foreldre og konfirmanter lærer og synger salmer. Velg selv om 
dere møter i Seegård eller Gjøvik kirke.  

14. mars kl.17 – 18.30 
17. mars. Kl. 9.30-11.00 

Gruppe 1   
Gruppe 1 gudstjeneste 

Vi øver til søndagens gudstjeneste. 
 

21. mars kl. 18-19.00 INFO om fasteaksjon For konfirmanter og foreldre 

28. mars kl. 17-18.00 TEMASAMLING ALLE konf: Påskevandring i kirka  

7. april kl. 19.00-20.00 Sangkveld med påskesalmer  For KONFIRMANTER OG FORELDRE! Teller som gudstjeneste. 

9. april kl. 17.30 -20.00 FASTEAKSJON for Kirkens Nødhjelp Konfirmanter. Foreldre er sjåfører.  Oppmøte på Menighetskontor 

25. april kl. 17.00-18.30 
28. april kl.9.30-11.00 

Gruppe 2 
Gruppe 2 gudstjeneste 

Vi øver til søndagens familiegudstjeneste «Barnas påske» 

2. mai kl.17 – 18.30 
5. mai kl. 9.30-11.00  

Gruppe 3 
Gruppe 3 gudstjeneste   

Vi øver til gudstjeneste  

12. mai kl. 11.00 Felles konfirmantdag. Starter med gudstjeneste i 
Gjøvik kirke. 

Alle konfirmanter i kommunen møtes. Nærmere info kommer. 

14. mai kl. 14.45-16.00 
17.mai kl. 9.30-10.45 

Gruppe 4  
Gruppe 4 gudstjeneste 

Vi øver til 17.mai-gudstjenesten tirsdag etter skolen.  

22. mai kl. 19 - 21 
23. mai kl.19 – 21 

FORELDREMØTER i Hunn kirke Foreldremøter begge dager.  
Velg hvilken dag som passer best for dere! 

7-11. august LEIR på Bolærne Felles for ALLE konfirmanter i kommunen. Mer info kommer. 

22.august kl.17–19  Kappeprøving, fotografering og øving til 
Konfirmantmesse 

Husk pene sko til kappen. Vi går bort fra å vise bunad frem under 
kappen. 

25. august kl.10 KONFIRMANTMESSE (Samtalegudstjeneste) Oppmøte kl.9.30.  

29. august kl.17-17.30 Øving til konfirmasjon 31. august For dem som konfirmeres lørdag 

29. august kl. 17.30-18.00 Øving til konfirmasjon 2. september For dem som konfirmeres søndag 

31. august kl. 11.00 KONFIRMASJON Oppmøte kl.10.30.  

1. september kl.11.00 KONFIRMASJON Oppmøte kl.10.30. 



  
 

Vi ønsker at foreldre og konfirmanter bruker vår nettside, www.kirkenmin.no, aktivt i løpet av konfirmanttiden.  
Der finner dere under «Konfirmant 2019» nyheter, oppdatert informasjon, datoplaner og konfirmasjonslister.  

 

Alle skal være med på 8 gudstjenester. 5 av dem er en del av konfirmantprogrammet, de resterende 3 gudstjenestene er valgfrie. Det anbefales 
å gå på gudstjeneste spesielt når konfirmanter har ansvar. Sørg for at presten får krysset dere av når dere har vært på gudstjeneste! 
 
GRUPPETJENESTE: 
Alle konfirmantene skal i løpet av våren ha tjenesteoppgave/ være medhjelper ved en gudstjeneste i kirken. På den måten får dere se 
gudstjenesten litt fra «innsiden». Dere blir fordelt i fire grupper. Gruppene møter i kirken torsdagen før for å øve. En enkelt gruppe møter 
tirsdag. I kirka blir dere møtt av prest og organist som forteller litt om gudstjenesten og øver sammen med dere på det dere skal gjøre. Alle får 
en oppgave de er komfortable med. Dersom gudstjenesten du er satt opp på ikke passer deg, må du huske å bytte med noen og deretter 
gi beskjed til Hanne prest! Gruppene opplyses på presentasjonsgudstjenesten.  
 
Eksempler på oppgaver du kan få: Bære kors eller lys i prosesjon, dele ut salmebøker/ program/ styre framviseren, lese tekst/ bønn, tenne lys, 
hjelpe til ved dåp eller nattverd, ta opp kollekt eller ringe med kirkeklokkene.  
 
TIL FORELDRE/ FORESATTE: 

Det forventes at foreldre/slekt og faddere støtter opp om konfirmantene i konfirmasjonstiden. Det gjelder spesielt å møte opp på gudstjenester, 
sangkvelder og fasteaksjon sammen med konfirmanten. Jo mer dere gir av dere selv i konfirmanttida, desto mer får dere ut av det. 
 
KONTAKTINFORMASJON:  
Hanne Moesgaard Skjesol  prest      hs677@kirken.no   479 59 025 
Inger Schiager    kantor      is325@ kirken.no    911 82 683 
 
Karsten Torp    kateket / leder for trosopplæringen  kt693@kirken.no     950 65 812 
Hilde Engevold    kateket / trosopplærer    he839@kirken.no   415 71 492  
Eiliv Revling Holm    trosopplærer     eh779@kirken.no   949 73 714 

 
 
Besøksadresser:  
Kontoret for trosopplæring     Biri Menighetskontor 
Ynglingen, Svoldersgate 2, 2821 Gjøvik    Biriv. 101, 2836 Biri 
61 18 91 20        
 
 
Postadresse:        
Kirkekontoret i Gjøvik   
Strandgata 13A, 2815  
61 14 64 80 

 

 

Biri kirke bruker sms og  

Facebook til oppdateringer! 
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