
NOTAT 

Til:   Konfirmantforeldrene/foresatte, Flakstad og Moskenes 

Fra:   Trond Gran 

Dato:   22.03.18 
Vår ref: Referat fra foreldremøte mars 2018 

 

REFERAT FRA FORELDREMØTE 21.03.18 REINE KIRKE 

 

SAKER: 

• Hvordan går det? Oppmøte, Innlevering til samtalegt, Antall gt. igjen. Utfordringer 

med å være begge kull sammen. 

• Planen videre, hva vi skal jobbe med og spesielle utfordringer. 

• Samtalegudstjenesten. Fotografering. 

• Konfirmasjonsdagen: Opplegg og muligheter.  

• Litt om gaver. Opplevelser i stedet for ting..?  

• Offentliggjøring av navn før konfirmasjon.  

 

• Hvordan går det? 

Jeg fortalte om hyggelige om litt stille konfirmanter i begge kull. Få uteblir fra samlingene. 

Noen ferdige med sine 4 valgfri gudstjenester, noen mangler et par. Spesielt i 

Moskenesgjengen har det vært en del uro, kjent fra andre sammenhenger, så det har ført til lite 

fellessamlinger med Flakstad. Gravdalsnatta måtte beklageligvis avlyses pga ledermangel. 

 

• Planen videre, hva vi skal jobbe med og spesielle utfordringer. 

Jeg delte ut planen for våren, og vi gikk gjennom de viktigste punktene der som er igjen. 

Se på hjemmesida vår: www.fmkirken.no  under «Konfirmasjon», «Planer, lister og 

oversikter».  Der finner dere det meste! 

Vi har nå bare oppsummering igjen før øving til konfirmasjonshelga. 

 

• Samtalegudstjenestene (4. mai i Reine kirke, 11. mai i Flakstad kirke) 

Jeg fortalte om prinsippet med Samtalegudstjeneste – at det har erstattet den gamle 

overhøringen, at konfirmantene har fått utdelt ark med mange spørsmål som alle har besvart, 

og at vi bruker dette som utgangspunkt for innholdet i gudstjenesten. Jeg setter så sammen 

gudstjenesten på grunnlag av dette.  

På samlingen i Reine kirke onsdag 2. mai og Flakstad kirke 9. mai får konfirmantene utdelt 

opplegget og får øve på det, og etter det skal de fotograferes. (Med kappe. Husk å sjekke at 

den er rein og hel. Husk også pene klær og sko til å ha under kappa) 

De siste årene har vi spurt Knut Ivar Johansen, Ramberg om han kan ta fellesbildene. Folk har 

vært fornøyd med kvaliteten på disse, og ingen hadde noe i mot at vi spør han i år også. Dette 

er en henvendelse vi gjør på vegne av konfirmantforeldrene og derfor noe vi ikke har ansvar 

for økonomisk, bare praktisk. Folk må ikke kjøpe bilder av Knut Ivar, og det vil også bli 

mulighet til å ta egne bilder mens konfirmantene står oppstilt. 

Knut Ivar har sagt han kan ta bildene 

Fotograferingen vil altså foregå etter øvelsen til samtalegudstjenestene! 

 

 

http://www.fmkirken.no/


• Konfirmasjonen 6. mai i Reine og 13. mai i Flakstad 

Siden det er så få konfirmanter vil det ikke bli plassproblemer. Likevel får hver familie 

reservert en benk hver slik at de kan se godt. I resten av kirka er det bare å ta de plassene man 

trenger. Jeg gikk gjennom gangen i konfirmasjonen, hvordan og hvorfor vi gjør det slik, og sa 

litt om at de som ville det gjerne måtte reise seg når deres konfirmant blir konfirmert. 

Jeg nevnte også muligheten for å ha konfirmasjonsfesten lørdag kveld i stedet for søndag, i 

tilfelle noen av gjestene må reise tidlig søndag. 

 

• Gaver 

Her gjør selvfølgelig folk som de vil, og noen har jo tradisjoner som at de gir bunad, klokke 

el.a. Jeg gjentok ideen om å gi konfirmantene en opplevelse, en reise sammen med noen, i 

stedet for en ting. 

 

• Offentliggjøring av navnene på konfirmantene: 

Alle har krysset av for at de ønsker at navnet på konfirmanten skal offentliggjøres før 

konfirmasjon. Men for at ikke presset fra all verdens tilbydere skal bli for stort, venter vi med 

å offentliggjøre navnene på konfirmantene i Lofotposten, Lofot-Tidende, på hjemmesida vår 

og ellers. Men familiene kan selvfølgelig si i fra selv. Jeg vil legge ut navnelistene på 

konfirmantsida vår slik at dere kan sjekke at jeg har skrevet rett. 

 

Hilsen 

 

Trond Gran 

Sokneprest 

Mobil: 97423580. e-post: prest@fmkirken.no 


