
  
 

 
 
 
 
 

DATOPLAN 2020 – UNDERVISNING VARDAL MENIGHET: 

 
 
 
 

DATO og KLOKKESLETT HVA SKJER? GREIT Å VITE 
Sø. 12. januar kl.11 

 

Presentasjonsgudstjeneste i Vardal kirke 

 

Oppmøte kl.10.30. Utdeling av gudstjenestekort og 

fordeling av tjenestesøndager. 

Fr. 31. januar kl.18 – 21  KICKOFF i Hunn kirke  Fellesarrangement i Hunn kirke 

Ti. 11. februar kl. 17.30- 19.00  TEMASAMLING GUDSTJENESTE  Oppmøte på menighetshuset. 

Ti. 18. februar kl.17.30 – 19.00 TEMASAMLING BIBEL, TVIL OG TRO Oppmøte på menighetshuset. Ta gjerne med Bibel.  

Ti. 10. mars kl.17.30 – 19.00  TEMASAMLING PÅSKE Oppmøte på menighetshuset. 

Sø. 29. mars kl 12.00 Solidaritetsgudstjeneste Oppmøte kl 11.00 i kirka. Ta med gudstjenestekortet 

Ti. 31. mars kl.17.00- 20.00 Fasteaksjon. Vi er avhengige av at foreldrene 

kjører! Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. 

Oppmøte på menighetshuset. 

 

Sø. 10 mai Felles KONFIRMANTDAG  Mer informasjon kommer  

Mai. Kirkegårdsdugnad Informasjon kommer! 

On. 3. juni   kl.19 – 20.30  

To. 4. juni  kl. 19 – 20.30 

FORELDREMØTER i Hunn kirke 

 

Foreldremøte begge dagene!  

Velg selv hvilken dag som passer best for dere.  

5. – 9. august Felles konfirmantleir for alle i Gjøvik  

Vi reiser til Færder leirsted, Østre Bolærne 

Felles for alle konfirmantene i Gjøvik, Info kommer. 

Sø. 30. august kl.11 

 

KONFIRMANTMESSE Vardal kirke 

 

Oppmøte en halvtime før. Ta med gudstjenestekortet. 

Tidligere samtalegudstjeneste. 

Ti. 25. aug.  kl. 18.30 – 19.30 Kappeprøving, fotografering og øving Vardal kirke Huske pene sko/ bunadsko/ bluse/ skjorte til bildet. 

19. og 20. september kl.11 KONFIRMASJON Vardal kirke Dere vil få tildelt dato. Følg med på kirkenmin.no  



Vi ønsker at foreldre og konfirmanter bruker vår nettside, www.kirkenmin.no, aktivt i løpet av konfirmanttiden.  
Der finner dere under «Konfirmant 2020» nyheter, oppdatert informasjon, datoplaner og konfirmasjonslister.  

 

Alle vil få utdelt et gudstjenestekort på presentasjonsgudstjenesten. Kortet skal du putte i lommeboka og ha med 

deg på alle gudstjenester du er på. Etter gudstjenesten ber du om en signatur av presten eller en annen ansatt. Til 

sammen skal dere være med på 8 gudstjenester. 4 av dem er en del av konfirmantprogrammet, de resterende 4 

gudstjenestene er valgfrie. Kortet skal vises fram på konfirmantmessen i august.  

Alle konfirmantene skal i løpet av våren ha en tjenesteoppgave/ være medhjelper ved en gudstjeneste i kirken. Dere 

blir fordelt i grupper. Gruppene møter i kirken en halvtime før gudstjenesten starter.I kirka blir dere møtt av presten 

eller noen andre i menigheten som forteller dere hva dere skal gjøre. Alle får en oppgave de er komfortable med. 

Dersom søndagen du er satt opp på ikke skulle passe, må du huske å bytte med noen! Gruppene fordeles 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.  

Det forventes at foreldre og faddere støtter opp om konfirmantene i konfirmasjonstiden. Det gjelder spesielt å møte 

opp på gudstjenestene, der konfirmantene har tjeneste eller skal møte. For å si det på en annen måte: Hvis ikke dere 

blir med, går dere glipp av noe stort! 

 

Roger Brevik   sokneprest     rb932@kirken.no    905 55 471 

Eiliv Revling Holm    trosopplærer    eh779@kirken.no   949 73 714 

Marte Hjeldsbakken  trosopplærer/sosionom   mh978@kirken.no   479 58 135 

Karsten Torp   kateket     kt693@kirken.no     950 65 812 

Hilde Engevold   kateket/ trosopplærer   he839@kirken.no   415 71 492  

 

Besøksadresse:  

Kontoret for trosopplæring 

Ynglingen, Svoldersgate 2, 2821 Gjøvik  

458 76 222 

 

Postadresse:   

Kirkekontoret i Gjøvik   

Strandgata 13A, 2815  

458 76 201 
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