
Semesterplan konfirmanter 2020. 

 

Presentasjonsgudstjeneste: 

Ås menighet: 25.august kl. 11.00 

Eina menighet: 8.september kl. 11.00 

Raufoss menighet: 8.september kl. 11.00 

 

 

Infomøte for foreldre og konfirmanter: 

Raufoss: Raufoss kirke den 28.august kl. 18.00- 19.00 

Ås og Eina: Ås kirke den 29.august kl. 18.00- 19.00. 

 

Pilegrimsvandring for konfirmanter i Ås, Eina og Raufoss: (Friluftsliv for alle) 

Eina kirke til sørsida av Einavollen: Lørdag den 7. september kl. 11.00- 15.00 

 

Undervisning om gudstjenesten og kirkerommet:  

Raufoss: 17,19 september. Kl.14.15- 15.30. (menighetspedagog, prest) 

Eina: 19. september kl.14.30- 15.30. (kateket, prest) 

Ås: 17. september kl.14.30- 15.30. (kateket, prest)  

 

Generasjonsgudstjeneste: Eina helsehus for konfirmanter på Eina: den 17.oktober kl. 17.00- 

18.00 

Undervisning om sorg:  

Raufoss kirke: 23.oktober kl. 14.45- 16.00 (onsdag) (diakon, menighetspedagog) 

Ås kirke: 22.oktober rett etter skolen. 

Eina kirke: 24.oktober rett etter skolen. 

Ungdomsgudstjeneste med vigsling av kateket: Ås kirke onsdag 30. oktober kl. 18.00. 

Kirkekaffe. (Foreldre og foresatte er velkommen til å bli med denne kvelden. Denne uka er 

biskopen på visitas og er med på gudstjenesten.) 

Temakveld om Psykisk helse: 7. november i Fyrverkeriet kl. 18.00- 20.00 



Lysmesse: 

Ås kirke: 8. des. kl. 19.00- 20.00 

Eina kirke: 12.des. kl. 18.00- 19.00 

Raufoss kirke: 8. des. kl. 18.00- 19.00 

Vi vil også ha en øving til lysmessen i forkant. Dato usikkert, men mulig dette lander på 

tirsdag 3. desember.  

 

Fokusgrupper: 

Konfirmanten velger en gruppe som samles ca. to ganger dette semesteret. Dette må 

konfirmanten velge innen 17. september.  

Tjenestekonfirmantene: Basar, Språkkafe, sanitetsfest, eldretreff 

Ute konfirmant/ klimakonfirmant 

Scenegruppe: Gruppe som forbereder opptreden til et arrangement i løpet av året. 

(Konfirmantenes gudstjeneste) (Lysmesse) 

 

Tidspunkt:  

Tjenestekonfirmanter: 

Samling for alle: Raufoss kirke den 24. september kl. 14.15- 15.15. 

Samlingene som konfirmantene blir fordelt på:  

Språkkafe: 28/9, 19/10, 16/11 og 7/12. 

Basar for eldre på Reinsvoll menighetshus: 13/11. 

Generasjonsgudstjeneste på Eina: 17/10. 

Kveld for eldre på Raufoss: 15/10. 

Utekonfirmanter: 24/9 og 8/10. Raufoss kirke kl. 14.15-16.00. 

Scenegruppe: 19/11 og 3/12 (?). Kirkekjelleren på Raufoss kl. 14.15- 16.00.  

Infomøte for foreldre og konfirmanter angående leir og våren: 14.januar kl. 18.00 i Raufoss 

og Ås kirke. 

I tillegg skal dere delta på 2 gudstjenester i halvåret. Den ene velger dere selv, den andre skal 

dere delta som gudstjenestemedhjelpere. Tidspunktet for den gudstjenesten, får dere utdelt 

under undervisningen om gudstjenesten. 

Infomøte for foreldre og konfirmanter angående leir og våren: 14.januar kl. 18.00 i Raufoss 

og Ås kirke. 



Leir på Mesnali den 7-9 februar NB! 

Fasteaksjonen: 31.mars kl. 17.00- 21.00 (foreldre og konfirmanter). 

 

Vi ser frem til et flott konfirmant-år, og gleder oss til å bli kjent med dere!  

Dersom dere har noen spørsmål til semesteret, ta kontakt med Åsmund Dannemark via e-

post; ad677@kirken.no eller på telefon 960 98 323. 

mailto:ad677@kirken.no

