
Romedal menighet 

Soknepresten i Romedal                                                                            

Tlf. 46 42 39 41 / E-post: vk@stange.kirken.no 

 

 

   PLAN  FOR  KONFIRMANTENE  I  ROMEDAL, VÅREN 2023 

            

Romedal, 18. januar 2023. 

 

Til årets konfirmanter med foreldre/foresatte! 

Våren 2023 ligger foran oss og det er håpet vårt at vi kan gjennomføre det meste av det vi planlegger denne siste delen av 

konfirmanttida! 

 

Gudstjenester: Legg merke til at vi legger opp til gudstjenestedeltakelse fra konfirmantene etter en vedlagt oversikt, 

som er å betrakte som et forslag. Hvis det er behov for endringer i det vedlagte forslaget til gudstjenestedeltakelse, er det fint 

om en av oss undertegnede får beskjed om dette,  tlf. 46 42 39 41 til Vemund eller Kristin, tlf. 93 62 56 02.  Ellers er 

konfirmantene velkommen til å være med på gudstjenestene våre, som vanlige gudstjenestedeltakere. En vanlig norm 

er minimum fem gudstjenester i løpet av konfirmanttida, utenom de tre obligatoriske gudstjenestene - presentasjons-, 

samtale- og konfirmasjonsgudstjenesten. Gudstjenestene våre kunngjøres i menighetsbladet, lokalavisene, menighetens 

nettside og Facebook. 

 

Onsdag 25. januar kl. 18.00 – 19.45: Hva vil det si å være en kristen?  Pluss litt om de kristne høytidene. 

Sted: Romedal kapell.                              

 

Fredag 03. februar, kl. 09.00 – 15.00: Konfirmantdag – felles for alle kirke-konfirmantene i kommunen..  Denne dagen vil 

vi bruke til å bli bedre kjent med hvem Jesus er.  Her vil vi bruke både film, undervisning og samtale.                                            

Denne undervisningsdelen starter kl. 09.00, men dørene åpnes kl. 07.30 for de som har behov for å komme tidlig. Fra ca. kl. 

08.00: Mulighet til frokost. Påmelding til denne frokosten rettes til en av oss undertegnede i perioden tirsdag 31. januar  - 

torsdag 02. februar. Det blir felles lunch. 

Sted: Vollbo, Stange menighetssenter, Vollasvingen 1, Stange. 

 

Onsdag 08. februar kl. 18.00 – 19.45:  Bibelen – aktuell for meg ?  

Sted: Romedal kapell.                             Sted: Romedal kapell.                 

 

Søndag 12. februar, kl. 17.30 – ca. 19.30: Foreldremøte i Romedal kapell for foreldrene/foresatte til alle 

romedalskonfirmantene. Innledning til samtale om utfordringer vedr. kommunikasjon, konflikthåndtering, gleder, 

sorger  m.v. relatert til det å ha en tenåring i huset i 2023. Temainnledning ved Caroline Skaar. 

Orientering og samtale om konfirmanttida, fasteaksjonen og konfirmasjonen. Enkel bevertning.      

For: Alle foreldre/foresatte. 

 

Askeonsdag 22. februar, kl. 19.00 – ca. 20.15: Ung messe, fastegudstjeneste.                                                                                                      

Sted: Romedal kirke.                            

 

Onsdag 08. mars, kl. 18.00 – 19.45: Hvordan bør jeg leve ? - Om forhold til kjærlighet, seksualitet, grensesetting o.l.  

Sted: Romedal kapell.                                                        Besøk av Ranya Karlsen.                                                                                                                                                               

 

Onsdag 15. mars, kl. 15.00 – 16.30: Om solidaritet og nestekjærlighet. Felles samling med Tangen, Stange, Vallset og 

Romedal – med besøk fra Kirkens Nødhjelp. Enkel servering. Sats gjerne på en solid matpakke denne dagen! 

Sted: Vollbo, Stange menighetssenter, Vollasvingen 1, Stange. 

 

Onsdag 22. mars, kl. 18.00 – 19.45: Om å ta vare på livet.    Eventuelt om nye og gamle pilegrimstradisjoner. 

Sted: Romedal kapell.                                                    

 

Fasteaksjonen: 

Tirsdag  28. mars, kl. 17.30 – ca. kl. 20.30: Møt kl. 17.15!  Fasteaksjon (dør til dør-aksjon) – til inntekt for Kirkens 

Nødhjelp. 

Vi trenger foresatte som kan være sjåfører for konfirmantene på de ulike rodene. Vi trenger også noen som kan ta med litt 

mat/kaker. 

Oppmøtested: Romedal kapell.   

 

Onsdag 12. april, kl. 18.00 – 19.45:  Tema: «Venneforespørsel fra Gud, ikke på Insta, Snapchat eller Facebook, men 

direkte til deg, helt uten emoij». Om å møte Gud.  

Sted:  Romedal kapell.                              

                                    

Søndag 23. april: Pilegrimsvandring, som ender opp i Hamar-domen (glassbygget). 

Nærmere info vil bli gitt om tid og sted for oppmøte, men dere må beregne at hele dagen går med. Oppmøtested blir trolig 

Ottestad kirke. 



 

Onsdag 26. april, kl. 18.00 – 19.45: Forberedelse av samtalegudstjenesten 14. mai, kl. 11.  

Sted: Romedal kapell.                                                    

     

Onsdag 10. mai kl. 18.00 – 19.45: Øvelse til samtalegudstjenesten 14. mai, kl. 11. 

Sted: Romedal kirke.                                                   

 

Søndag 14. mai kl. 11.00: Samtalegudstjeneste. Oppmøte: Kl. 10.30 i kirken. 

Sted: Romedal kirke.    

 

Fredag, 02. juni kl. 18 – 21: Sommeravslutning: Starene og gapahuken ved Bjørby gård 

Tidsplanen for en denne samlingen blir slik:   

Kl. 18.00 – 21.00: Første del av samværet: Starene feltstasjon ved Horne gård. 

Miljøsamvær med orientering om det arbeidet til beste for fuglelivet som gjøres her.  

Ca. kl. 19.15: Transport til Bjørby gård, Ilseng (rett ved Breidablikk skole).  Samling ved gapahuken på Bjørby med 

grilling. Ta med litt grillmat. Menigheten stiller med drikke. Arrangementet avsluttes ved Bjørby kl. 21. 

Sted: Se over. MERK: Oppmøte ved Starene feltstasjon, mens henting kl. 21 skjer på Bjørby, Ilseng.      

 

Mandag 05. juni, kl. 18.00  –  ca. 20:  

Kappeprøving og øvelse til konfirmasjons-gudstjenesten foruten fotografering. 

Sted: Romedal kapell og kirke. Oppmøte i kapellet.  

Tidsplanen for denne samlingen kommer vi tilbake til. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Når det gjelder fotograferingen i kirken av konfirmantene:  Husk - NB - sko og hals !  

 

Når det gjelder konfirmasjonsgudstjenestene andre helg i juni, så må våre 21 konfirmanter fordeles på følgende to 

gudstjenester  på søndag 11. juni og vi tar etter hvert sikte på å ta påmelding til disse gudstjenestene: 

 

Søndag 11. juni, kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste, Romedal kirke. Oppmøte i kapellet kl. 10.00. 

 

Søndag 11. juni, kl. 12.30:  Konfirmasjonsgudstjeneste,  Romedal kirke. Oppmøte i kapellet kl. 12.00.                                

                                                                                                                                                                                                               

 

 

Husk:   

 

* Ta med Konfirmantbibelen og skrivesaker (inkludert noe å skrive med) på de vanlige undervisningssamværene hvis 

du ikke får beskjed om noe annet. 

 

      *   Velkommen til vårens konfirmantundervisning! 

 

 

 

                                               Med vennlig hilsen                

   

 

                                  Vemund Koren  og  Kristin Tovseth 

                                   tlf. 46 42 39 41         tlf. 93 62 56 02 

 

        


