
Invitasjon til 
KONFIRMASJON 

2022 
 
 

Tangen – Stange – Ottestad – Vallset – Romedal 
 

 
 
 
 

       



Kjære deg!  
Vi vil gjerne invitere deg til å bli konfirmant i kirka.  

Konfirmasjon handler om deg og om de store spørsmålene; – om livet, døden og 

kjærligheten. Og om deg og Gud.  

Du får mulighet til å bli bedre kjent med kristen tro og tradisjon.  

Og du blir bedre kjent med kirka di, der du bor.  
 
 

 

 

 

 

Konfirmantåret inneholder bl.a.: 
- Undervisningen der vi legger opp til at du skal tenke selv, delta 

i samtaler og gruppearbeid samt lære noe nytt.  

- Fasteaksjonen til hjelp for mennesker i fattigdom og nød, skjer 

før påske. 

- Pilegrimsvandring søndag 24. april 2022 med opplevelser og 

oppgaver underveis. 

- Du er med på forskjellige gudstjenester der du som konfirmant 

får noen oppgaver. 

- Du kan begynne i Rosett – Stange Tensing som øver på Vollbo 

annen hver onsdag (For dem blir det noe redusert undervisning) 
 

 

 

 

I kirka er det rom for både tvil og tro, 

usikkerhet, undring og ulike meninger. 

Konfirmasjonstiden handler ikke bare om å 

finne svar, men også om hva slags spørsmål du 

har. 
 

  

Dåp og konfirmasjon 

Konfirmasjon betyr å bekrefte. Når du velger kristen konfirmasjon blir 

løftene du fikk i dåpen bekreftet:  

At du er omsluttet av Guds kjærlighet og at du er en del av kirken. 

Men for å konfirmeres, må du være døpt. De som ikke er døpt, kan bli det i 

løpet av konfirmasjonstiden.  

Årlig blir cirka 1000 konfirmanter døpt i løpet av konfirmasjonstiden. 
 



Normalt har vi to tilbud, et med leir og undervisning,  

og et med en lørdagssamling og undervisning.  

Siden situasjonen med pandemien er usikker vil det heller ikke i år være 

mulig for oss å invitere til leir i uke 33, slik vi har gjort de siste 30 årene.  

Vi ønsker likevel å invitere til en bo-hjemme-leir siste helgen i slutten av 

januar. 

Prisen i år vil være på 550kr. Giroer blir sendt ut ila. konfirmant året. 

 

Påmelding: 

Gå inn på hjemmesiden  https://kirken.no/stange-fellesrad og velg fra 

hovedmenyen den menigheten du tilhører. Du vil der finne informasjon og 

påmeldingsskjema. 

Påmeldingen åpner 1.mai og påmeldingsfristen er 7.juni 2021. 

 

Har du ikke mulighet til å gå inn på nett kontakter du kirkekontoret og de 

vil gi et påmeldingsskjema som fylles ut manuelt.  

 

Konfirmantavgiften er med på å dekke bl.a. materiell, mat, 

pilgrimsvandring og kappeleie. Om det er vanskelig å betale har vi 

ordninger for støtte gjennom menighetsrådene. Ta kontakt. 
 

I løpet av konfirmanttiden må foresatte regne 

med å stille opp på noen aktiviteter. Vi er 

avhengig av kjøring på fasteaksjonen, 

medvandrer på pilgrimsvandring, kakebaking eller 

annet. Dette kan velges ved påmelding. 
 

Trenger du flere opplysninger?  
Ta kontakt med presten i din menighet eller  

Stange kirkekontor 

Romedal  Vemund Koren  tlf. 464 23 941 

Vallset  Ralph Knutsen  tlf. 406 25 231  

Stange Frede M. Fjågesund tlf. 957 54 142 

Tangen Nina Th. Bredsdorff  tlf. 924 11 222 

Ottestad Hogne Midgard   tlf. 464 23 924 

Ottestad Svein A. Lillejord  tlf. 404 92 585 
 

Stange kirkekontor     tlf.  924 81 231 

 

Konfirmanttiden er for alle! 
 
Vi vil at konfirmanttiden skal 
være for alle, uansett! 
 
Er du redd du ikke passer 
inn? Det gjør du! 
 
Men noen trenger kanskje 
litt ekstra tilrettelegging, og 
da er det fint om dere sier 
hva vi kan gjøre for at 
konfirmanttiden skal blir 
best mulig! Ved påmelding 
er det mulig å skrive slikt i 
en notatboks. 

https://kirken.no/stange-fellesrad


Viktige 
datoer 

Tangen/ 
Strandlykkja 

Stange Ottestad Vallset Romedal 

Informasjons møte    2.juni 19.mai 

Presentasjons- 
gudstjeneste 

12.september 
 

19.september 10.okotber 24.oktober 16.september 

Lysmesse 28.november 12.desember 12.desember 27.november 5.desember 

Samtale-
gudstjeneste 

15.mai 15.mai 20.mars 15.mai 8.mai 

Konfirmasjon 29.mai 5.juni 8 & 15.mai 5.juni 12.juni 

 

Annen aktivitet for alle konfirmanter samlet: 
Bo-hjemme leir  28-30.januar, Ottestad hallen 
Fasteaksjonen  5.april 
Pilgrimsvandring 24.april, fra Stange kirke til Tangen kirke 
 
 
 

Resten av programmet blir sendt hver enkelt konfirmant. 

Konfirmantprogrammet er obligatorisk. Det må derfor settes i første rekke! 

 

Velkommen som konfirmant! 
 

 

 
 
 

https://kirken.no/stange-fellesrad 

https://kirken.no/stange-fellesrad

