
Velkommen  
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Dolstad menighet 
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KONFIRMASJONSTIDEN 
er en spennende periode i livet. Dere unge har mange gode og viktige spørsmål 

om livet og den verden vi lever i. Det er flott å være nysgjerrig! Til kirken kan 

du komme med både tvil og tro, usikkerhet og sterke meninger. Ordet  

”konfirmasjon” betyr ”bekrefte”, og har vært brukt i kirken i 1800 år. 

 

KONFIRMASJON FOR ALLE – TILRETTELEGGING 

Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Vi tilpasser undervisningen til hver 

og en så godt som vi får det til, og det er viktig at vi blir kjent med både 

konfirmantene og foreldrene. 

I løpet av seinsommeren/høsten kan alle som ønsker det få komme til en 

samtale på kirkekontoret for å bli litt bedre kjent. 

 

VEIEN FRAM TIL KONFIRMASJONSDAGEN 
På enkelte undervisninger er det flere enn en gruppe som er sammen. 

Gruppeundervisningene er obligatoriske. I løpet av konfirmantåret skal 

konfirmantene møte på tilsammen 6 gudstjenester:  presentasjonsguds-

tjeneste, lysmesse og fastegudstjeneste + 3 andre gudstjenester du kan velge 

selv. På noen av gudstjenestene har dere oppgaver. Det er øving før disse 

gudstjenestene. Man registrerer seg i kirka etter at gudstjenesten er ferdig. 

Hvis konfirmanten blir syk eller ikke kan møte, vil vi at foresatte gjerne gir 

oss beskjed på forhånd. 

 

INFOMØTE  
Foreldre og konfirmanter er velkommen til informasjonsmøte mandag 13. juni 

kl 19.00 i Dolstad kirke. Velkommen! 

 

KONFIRMASJONSDAGER I 2023 
Søndag 7. mai kl 10:30 klasse 9A 

Søndag 7. mai kl 13:00 klasse 9B 

Lørdag 13. mai kl 10:30 klasse 9C 

Lørdag 13. mai kl 13:00 klasse 9D 

Søndag 14. mai kl 11:00 klasse 9E  

 

  



AKTIVITETER DU KAN VELGE  
Kryss av på det digitale påmeldingsskjemaet mens du registrerer deg. 

Skjemaet finner på http://kirken.no/vefsn under arkfanen Konfirmasjon. 

 

1. Bålgruppe:  
I denne gruppa har vi fokus på fellesskap, de gode samtalene, lek og sang. I 

blant samles vi rundt bålpanna utenfor kirka. Inne i kirka sitter vi ofte i en ring 

og prater oppe ved alterringen; om Gud og jeg, Jesus, Den hellige Ånd, hva 

som er viktig for oss, hva som gjør oss trygge, kjærligheten og meningen med 

livet. Vi er litt filosofiske i denne gruppa; det er plass for de store spørsmålene. 

2. Fotogruppe: 
Liker du å fotografere, kan dette være noe for deg. Du lærer å ta spennende 

bilder, og vi viser fram bildene ved ulike anledninger. Mobiltelefonen kan 

brukes. 

3. Friluftsgruppe:  
Friluftsgruppa er en gruppe for deg som liker aktiviteter ute. Gjennom å 

oppleve hva naturen sier oss, vil du få forståelse for skaperverket og Jesu liv 

og lære. Vi arrangerer gudstjeneste ute, går på turer og har mye av 

undervisningen i naturen. Du må ha ryggsekk, klær og sko som tåler uteklima. 

4. Kreativ gruppe: 
Hvis du liker å være kreativ, er dette gruppa for deg! I denne gruppa legger 

vi vekt på at du skal bli trygg på deg selv og hente fram ressursene som du 

har inne i deg. For de som ønsker det, vil det være mulighet for drama m.m. 

Vi vil jobbe tett på den enkelte og tilrettelegge individuelt.  

5. Solidaritetsgruppe:  
Solidaritet betyr å ha fokus på hvordan vi kan bidra til rettferdighet og en  

bedre verden for alle mennesker. Vi vil bruke tid på dette i undervisningen.  

Du får delta som gledesspreder/frivillig på sykehjem/institusjon. 

 

UTSENDELSE AV INFORMASJON 
I god tid før oppstart mottar dere brev/epost om hvilke dager dere skal 

delta på i løpet av høsten 2022. Tider for våren 2023 sendes ut rundt 

årsskiftet. 

Vi har også Facebook-gruppe for konfirmanter og foreldre:  

Konfirmant Dolstad 2022-2023 

 

  

http://kirken.no/vefsn


OVERSIKT OVER GUDSTJENESTER 
På hjemmesiden vår finner du kalender med planlagte gudstjenester i Vefsn. 

http://kirken.no/vefsn 

Også på vår facebook-side legger vi ut informasjon for kirkene i Vefsn: 

http://www.facebook.com/dolstadkirke/ 

 

NB! ELEKTRONISK PÅMELDING 
Man må melde inn konfirmanten elektronisk. Gå inn på følgende lenke og 

registrer konfirmanten: http://kirken.no/vefsn  under Konfirmasjon. 

Påmeldingsfrist: helst innen 20. juni.  

Pass på at dere velger skjema for Dolstad. 

 

VIKTIG INFO 
På det digitale påmeldingsskjemaet er det viktig at mobilnummer til 

konfirmanten og foreldrene fylles inn. Dette fordi vi sender ut påminnelser om 

undervisning og andre beskjeder på sms. 

 

INNBETALING KONFIRMANTAVGIFT 
Konfirmantavgiften er kr. 1000,- og betales innen 20. juli. 

Adresse:  Dolstad menighet, Konfirmantarbeidet 

 Fearnleysgate 17, 8656 Mosjøen 

Kontonr:  4750 58 57522 

Merkes med:  Navn, klasse og «Ansvar 2500» når dere betaler. 

 

TA GJERNE KONTAKT OM DU LURER PÅ NOE 
Ellen Steffenrem, menighetspedagog, mobil 957 88 253 

 

Kirkekontoret 

Fearnleysgate 17 

8656 Mosjøen,  

Telefon:  915 82 049 

E-post:  post.kirken@vefsn.kommune.no  

 

http://kirken.no/vefsn
http://www.facebook.com/dolstadkirke/
http://kirken.no/vefsn

