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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 høsten kan alle som ønsker det, få komme til en samtale på 

kirkekontoret for å bli litt bedre kjent. 

 

VEIEN FRAM TIL KONFIRMASJONSDAGEN  

Noe av undervisningen vil foregå i mindre grupper etter interesser. Som 

konfirmant skal du delta på 6 gudstjenester i løpet av et år (presentasjons-

gudstjeneste, lysmesse, fasteaksjonsgudstjeneste + 3 til). På noen av 

gudstjenestene har dere oppgaver. Det er øving før disse gudstjenestene. 

Undervisningen vil foregå noen ettermiddager og helger i løpet av året. 

 

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

kl 19.00 i Dolstad kirke. Velkommen! 

 

KONFIRMASJONSDAGER I 2023 
Drevja kirke (pinseaften): 

Lørdag 27. mai kl 10:30 Gruppe A 

Lørdag 27. mai kl 13:00 Gruppe B 

Elsfjord kirke (1. pinsedag): 

Søndag 28. mai kl 11:00 

 

  



AKTIVITETER  
Noe av undervisningen foregår utendørs. Gjennom å oppleve hva naturen 

sier oss, vil du få forståelse for skaperverket og Jesu liv og lære. I løpet av 

konfirmantåret går vi en pilegrimstur fra det gamle idrettshuset på 

Forsmoen. Underveis har vi poster og griller pølser på bål, og vi ender opp 

i Drevja kirke!  

 

Vi ønsker også å ha fokus på hvordan vi kan bidra til rettferdighet og en 

bedre verden for mennesker. Noe av det som er viktig for oss i kirka, er å 

få bli kjent med dere og at det blir gode samtaler underveis.   

 

UNDERVISNINGEN 
I god tid før oppstart mottar dere brev/e-post om hvilke dager dere skal 

møte i løpet av høsten 2022. Tider for våren 2023 sendes ut rundt årsskiftet. 

Undervisningen vil foregå stort sett etter skoletid, i Drevja, Elsfjord eller 

Dolstad kirke. Dere kan ta buss fra Granmoen. 

 

LITT AV HØSTENS PROGRAM 
Pilegrimstur 

Presentasjonsgudstjeneste i Drevja kirke  

Presentasjonsgudstjeneste i Elsfjord kirke 

Lysmesse  

 

UTSENDELSE AV INFORMASJON 

I god tid før oppstart mottar dere brev om hvilke dager dere skal delta på i 

løpet av høsten 2022. Tider for våren 2023 sendes ut rundt juletider. 

Vi har også Facebook-gruppe for konfirmanter og foreldre:  

Konfirmant Drevja/Elsfjord 2022-2023 

 

  



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 skal melde inn konfirmanten elektronisk, helst innen 20.juni. Gå inn på 

følgende lenke og registrer konfirmanten: 

http://kirken.no/vefsn under arkfanen Konfirmasjon. 

Pass på at dere velger skjema for Drevja og Elsfjord. 

 

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:  Drevja eller Elsfjord menighet,  

 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  

Gry Orfei Solbraa, sokneprest i Drevja og Elsfjord, mobil 938 25 188 

 

Kirkekontoret 

Fearnleysgate 17 

8656 Mosjøen 

Telefon:  915 82 049 

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