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Helgengrupper, og helgennavn 

Samling 13, Økt 2, Punkt 3 og 4 
 

Helgegrupper 
Kanskje dere har hatt en del gruppearbeid med faste grupper, både i 8.klasse og i 9.klasse-? Har dere også 

hatt navn på gruppene? Som dere kanskje husker fra andre samlinger (kapitler), så foreslås det å bytte 

grupper innimellom, slik at dere blir litt bedre kjent med hverandre i konfirmantgruppa. Det foreslås også å 

gi gruppene helgennavn; et nytt helgennavn hver gang dere bytter grupper.  

 

Hvorfor skal gruppa ha et helgennavn? 
Hvis dere leser informasjonen litt lenger ned på siden her, om det å ta et helgennavn når man konfirmeres, 

så vil du også få svar på hvorfor helgener er så viktige. Dette er mennesker som har gjort utrolig ting mens 

de levde på jorda; ting Gud ønsket de skulle gjøre. Derfor er de veldig gode forbilder for resten av oss. 

Hvis gruppa deres får et helgennavn, så kan dere benytte sjansen til å lære litt om denne helgenen. Be 

kateketen deres finne Helgenoppgaven som ligger i de felles nettressursene under YOUCAT Konfirmant på 

nettsiden (https://blilys.no/filer/youcat-konfirmant/felles_helgengrupper_helgenoppgave.pdf). Kanskje dere 

allerede har vært innom den og vet hva den går ut på. Dere trenger ikke bruke mye tid på denne oppgaven, 

men det kan jo være lurt at man lærer litt noen helgener mens man forbereder seg til konfirmasjon. 

Nedenfor her får dere litt mer informasjon om dette med selv å ta et helgennavn når man skal konfirmeres. 

 

  

Refleksjoner rundt det å konfirmere seg:  

Hvorfor ta et helgennavn? 

 

Det virket så lenge til konfirmasjon da du begynte 

i 8.klasse (for de av dere som begynte da), og nå 

er det kun en 2 – 3 måneder igjen av 

forberedelsestiden.  

Hva tenker du nå? Er du klar? Føler du at du vet 

hva du har takket ja til, ikke bare i teorien, men på 

et åndelig plan?  

https://blilys.no/filer/youcat-konfirmant/felles_helgengrupper_helgenoppgave.pdf
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Hvis du fremdeles føler at du er usikker bør du også tenke over følgende:  

 

➔ Har du hatt mulighet til å bli aktiv i menigheten din?   

«…eh… Hvorfor er det så viktig?» kan det hende du tenker.  🤔 

Vel… Menigheten du tilhører er din kristne familie. Det er ditt nettverk som troende; din støttegruppe. Det å 

føle seg hjemme der er viktig. Ikke alle menigheter har like mange grupper og muligheter, men kanskje dere 

har et ungdomslag. Har du blitt med der? Kanskje kunne du være med å ministrere, eller blir med i andre 

grupper som finnes i menigheten din-? Her er noen av de gruppene som kan finnes i din menighet. Det kan i 

hvert fall hende dere har noen av disse. Det å være med på én av dem vil hjelpe deg føle tilhørighet og å føle 

at du er en del av noe større: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du begynner å ha en sosial tilknytning til menigheten, er det ofte mye lettere å være en troende. 

Kanskje du treffer andre du synes det er lett å snakke med når det gjelder både vanskelige og interessante 

trosspørsmål. Det kan også være du treffer noen – kanskje både ungdom og voksne – som også har tatt et 

helgennavn da de konfirmerte seg eller konverterte1. 

 
1 Du har kanskje hørt om det å konvertere til katolisismen-? Da er det snakk om voksne som ikke er katolske, men som velger å 
bli det. De må også gå til katekese (trosopplæring) hos presten eller andre som har fått ansvar for konvertitter i menigheten 
deres, for å lære om katolisismen. Istedenfor å si at de blir konfirmert når de formelt og rituelt skal bli katolikker, heter det 
ritualet de må igjennom en konversjon; de konverterer.  

Grupper og lag som ofte finnes i katolske menigheter: 

✓ Ministrantlag 

✓ Ungdomsgruppe 

✓ Caritasgruppe(r) 

✓ Katekeselag/grupper* 

✓ Kor, band, forsangergrupper (barnekor, voksenkor, lovsangsteam, forsangere, m.m.) 

✓ Lektorer (de som leser fra Bibelen og leser forbønner i messene) 

✓ Kirkeverter (de som evt. deler ut program, hjelper de som kommer til messe å finne en 

plass, tar inn kollekt, evt. bærer frem offergaver, m.m.) 

✓ De som har ansvar for kirkekaffen 

✓ Festkomiteer og grupper som sørger for at det skjer noe morsomt og sosialt i 

menigheten. 

          *Kanskje kan du hjelpe til som assistent (medhjelper) i en av katekesegruppene for de mindre barna. 
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Som du kanskje har skjønt, er det en ganske stor sak å konfirmere seg. Man mottar Den Hellige Ånd, noe 

som betyr at vi blir et trosvitne, en som blant annet får styrke og visdom gjennom Den Hellige Ånd til å dele 

troen med andre.  I den sammenheng kan det være en styrke å ta navnet til en som har brukt livet sitt på 

troen, og kanskje til og med dødd for troen. Det er disse som er våre helgener. De er utrolig gode forbilder. 

Vi kan lære noe av livene deres (hvordan de levde og hva de gjorde her på jorda), og vi kan be dem om å 

hjelpe oss når vi skal be til Gud.  

 

 

En liten Time-out              

Husker dere alle hva en helgen er? 

Før dere går videre, så kikk gjerne på ressursen fra 

nettsiden om helgener: 

https://blilys.no/filer/youcat-

konfirmant/felles_hva_er_en_helgen.pdf  

 

 

Det å velge et helgennavn handler med andre ord ikke om å finne et navn bare 

fordi det klinger bra sammen med de navnene vi allerede har fra før.  Nå har noen av 

dere allerede fått et eller flere helgennavn i dåpen. Det er ganske vanlig å gi helgennavn til barna sine når de 

blir døpt. Dette er likevel ikke noe hinder for å ta nok et helgennavn hvis du faktis er opptatt av andre 

helgener enn de man kanskje allerede har blitt oppkalt etter. 

 

Hvordan å ta et helgennavn  

La oss bruke et fiktivt eksempel, og si at en av konfirmantene heter Daniel Christiansen. Kanskje Daniel også 

har et mellomnavn; kanskje er hans fulle navn Daniel William Christiansen. Uansett hvor mange eller få navn 

Daniel har, kan han ta et navn til. Kanskje Daniel synes at historien om Olav den Hellige (St Olav) er spesielt 

interessant, og synes det er flott at akkurat Olav var den som tok med seg kristendommen til Norge. Da kan 

https://blilys.no/filer/youcat-konfirmant/felles_hva_er_en_helgen.pdf
https://blilys.no/filer/youcat-konfirmant/felles_hva_er_en_helgen.pdf
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han velge å ta Olav som konfirmasjonsnavn. Når Daniel konfirmeres, vil han da hete Daniel William Olav 

Christiansen.  

Du kan velge om du vil at konfirmasjonsnavnet skal registreres i Folkeregisteret (Dette er Folkeregisteret - 

Skatteetaten). Du er ikke nødt til å registrere det der, men det er en mulighet. Da vil du blant annet få dette 

navnet i passet ditt og i alle offentlige dokumenter. Konfirmasjonsnavnet kan også være et navn som bare 

du beholder for deg selv, og som presten/kirken og kanskje nære venner og familie får vite om. Man er 

heller ikke nødt til å ta et helgennavn som konfirmasjonsnavn. Du kan fint konfirmeres med det navnet du 

har akkurat nå.  

Velger du deg helgennavn, eller du har et fra før, kan du gjerne feire litt ekstra på den kirkelige festen for 

denne helgenen. For eksempel feirer vi Olav den Hellige (St Olav) den 29.juli (her i Norge kaller vi den dagen 

«Olsok»). Alle helgener har en slik markerings- eller festdag. 

Helgennavn eller ikke helgennavn-?  

Valget er ditt. 
 

 

 

MER OM HELGENER 

 

Mer om helgener (norsk): 

Helgener — Den katolske kirke 

https://snl.no/helgen 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Norske_helgener  

 

 

Mer om helgener (engelsk): 

https://www.youtube.com/watch?v=QelB3jsN9-g  

http://www.timelinesdb.com/listevents.php?subjid=1479&title=Saint  

 

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/om/om/
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/om/om/
https://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/helgener
https://snl.no/helgen
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Norske_helgener
https://www.youtube.com/watch?v=QelB3jsN9-g
http://www.timelinesdb.com/listevents.php?subjid=1479&title=Saint

