Pilegrimsvandring for konfirmanter – basert på Kristuskransen
Utarbeidet av Høvik menighet
Vi bruker Kristuskransen. Tekstene er hentet/inspiret fra boken Livets perler, Verbum forlag.
På alle poster ber dere konfirmantene finne den perlen dere skal snakke om. Vandringen skjer fra
Haslum middelalderkirke til Haslumseter kapell (skogskapell).
Sjekk at alle har med en liten! Stein, ikke større enn at den ligger godt i hånden. Be dem legge den i
lommen. De vil få vite hva som de skal gjøre med den senere på vandringen.
Post 1 - ved den gamle broen
Dåpsperlen Dåpen symboliserer et møte mellom mennesket og Gud, men også omvendelse og
gjenfødelse – å bli som barn igjen, å begynne på nytt og se med barnets nysgjerrige øyne.
Les om dåpen side 30 og 31 i konfirmantbibelen. Den som sitter på posten leser. Konfirmantene
følger med i egne Bibler.
Postleder gir instruks og viser hvordan de gjør det: Gå ned til vannet, dypp fingeren i vannet og
tegner dere med korstegnet i pannen eller på hånden. Det er en påminnelse om at vi tilhører Gud.

Post 2 - ved veikryss litt forbi Øverland gård
Hemmelighetsperlen (3 stk). Har samme farge som Jeg perlen.
Nå står dere ved veikryss og må velge vei. Det minner oss symbolsk om at vi gjøre mange valg i livet.
At du valgte kirkelig konfirmasjon var et av disse valgene. Gjennom konfirmanttiden går vi sammen
noen måneder av våre liv. I dag går vi helt konkret sammen noen timer opp til Haslumseter
Hvilke valg eller veier dere ønsker å vandre videre i livet velger dere selv. Deres ønsker og drømmer
for livet er som hemmeligheter, noen av dem forteller dere kanskje aldri videre.
Post 3 - ved gapahuken
Stillhetsperlene
Stress og mas finnes overalt i samfunnet. Stilleperlene minner om det viktige stillheten. Om
betydningen av å stenge av for prestasjonskrav og bare være til. I stillheten kommer vi i kontakt med
vårt innerste og lar det tale. Når vi nærmer oss det evige, trenger vi ingen ord, men vi må stoppe opp
for å høre stillheten.
Nå går dere sammen i stillhet til neste post.
Post 4 «I skogen» Vandring uten sko
Stillhetsperlene
Nå kan dere snakket litt mens dere tar av sko og sokker. Dere skal ta av dere på beina og gå barføtt
her fra og bort til den lille broen. En og en, i stilhet. En av lederne går først, og idet lederen begynner
å gå skal det være stille før de får beskjed om at de igjen kan snakke. Det er ikke lov å si noe før siste
man kom over.

Ved broen. Gruppeleder: Hvordan var det å gå i stillhet, var det forskjell på å gå i gruppe og å gå
alene? For noen var det kanskje som ørkenperlen, utfordrende å gå uten sko – litt vondt, Føltes det
lenge å gå i stillhet. For andre var det kanskje deilig å gå gi stillhet. Få gå litt i fred. Ikke må si noe,
bare være. Da var det Gledesperlen som var den som kom i fokus, den skal dere høre mer om senere.
Post 5 - ved Muren
Ligge i grønne enger - salme 23. Lest av gruppeleder og alle konfirmantene slår opp i sin egen
konfirmantbibel. Er det tørt kan alle sette seg ned i gresset.
Post 6 - nederst i bakkene etter Muren
Nattens perle: Lest av gruppelederen.
I livet møter vi noen motbakker hvor det føles tungt. Vi tror på en personlig Gud som vet hva det vil si
å være menneske. Jesus hadde venner, han spiste, han hadde det morsomt og han gråt. Nattens perle
symboliserer alt det som er vanskelig i livet. Men vi tror at det blir lettere når vi har noen å dele det
med. Derfor skal vi gå denne bakken sammen i et rolig tempo.

Post 7 - utsikt ved hytta
Gledesperlen. Lest av gruppeleder.
Nå har vi gått den tyngste delen av turen og nå kan vi nyte utsikten. Den himmelblåperlen er livets
rasteplass. Her i roen fødes livslyst og livsmot. Her får være uten å gjøre. Her finnes ingen krav. Nyt
det!
Post 8 ved setertjern.
Hemmelighetsperlen. I disse perlene forvares hemmelighetene våre trygt. Det finnes et sted for dem.
Perlene kan romme det mest dyrebare vi har, familie, venner eller helt andre ting.
Noen hemmeligheter er bare våre egne og de forblir i oss. Andre hemmeligheter kan deles på det
riktige tidspunktet. Her får dere trekke i trådene og få en bitteliten overraskelse. (De trekker opp hver
sin brus fra vannet)
I kapellet en skumrings (andaktssamling) Ledet av prest
Steinene legges på alteret
Jeg perlen er plassert ved Gudsperlen og minner om at vi er skapt i Guds bilde, og om vår tilhørighet
til ham. Perlen Jeg perlen vil hjelpe oss til å se oss selv med Guds øyne, fulle av kjærlighet, slik vi er og
trenger å være - elsket.
Dåpsperlen Dåpen symboliserer et møte mellom mennesket og Gud, men også omvendelse og
gjenfødelse – å bli som barn igjen, å begynne på nytt og se med barnets nysgjerrige øyne.

