MER INFO?
Konfirmasjonsdato
Vi feirer konfirmasjon på disse datoene:
Nordre Osen 24.mai
Åmot 31.mai (1.pinsedag)
Deset 7.juni

Åmot kirkelige fellesråd
Torget 1
2450 Rena
Telefon: 62 44 29 10 eller 960 13 258
Hjemmeside: www.kirken.amot.no
Besøksadresse: Sjøgata 29
Åpent tirsdag, torsdag, fredag kl 10.00-14.00
Synnøve Sakura Heggem
Mobil: 45 20 43 73
E-post: synnoveteolog@hotmail.com
Ingrun Jule
Mobil: 40 49 01 08
E-post: ingrun.jule@amot.kommune.no

Tilrettelegging
Alle har rett til en god konfirmasjonstid.
Hvis du har behov for tilrettelegging, ta
kontakt med oss så finner vi en god løsning for deg.
Andre spørsmål
Om du har spørsmål—ikke nøl med å ta
kontakt med oss! Vi hjelper til så godt vi
kan. Se kontaktinfo på baksiden.
Påmelding og informasjon
Du finner mer informasjon, og påmelding
til konfirmasjon på denne nettsiden:
www.kirken.amot.no

INFORMASJON OM
KONFIRMASJON 2020
 Åmot
 Deset
 Nordre osen

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT 2019-2020
Trondheimstur

Konfirmasjon i kirka handler om å utforske
kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i kirka uansett hva
du tror eller tviler på, eller om du bare er
nysgjerrig.
I konfirmasjonstiden får du lære mer om Gud
og deg selv. Vi snakker om livet i verden og
universet på godt og ondt. Samtidig får du
mange nye opplevelser.
Bli med på en spennende reise frem til den
høytidelige konfirmasjonsdagen!
Du kan velge kirkelig konfirmasjon selv om du
ikke er døpt. Da arrangerer vi dåp en gang
før konfirmasjonsdagen.

Hvorfor velge konfirmasjon i kirka?
Det er mange ulike grunner til å velge konfirmasjon i kirka. Her er noen av de vanligste.

Fordi det er tradisjon.

Fordi jeg vil lære mer om kristen tro og
det som skjer i kirka.

Fordi det er gøy.

Fordi jeg tror på Gud.

Fordi det markerer overgangen fra
barn til voksen på en høytidelig og fin
måte.

I april reiser vi sammen til Trondheim:

Besøk i Nidarosdomen, omvisning og tur
opp i tårnet.

Besøk i gatekirka Vår Frue kirke, og informasjon om deres sosiale arbeid.

Pizza på Egon i Tyholttårnet.

Gudstjeneste i Nidarosdomen.

Felles buss og overnatting på skole.

Temaer for undervisning

Andre aktiviteter

 Hvem er jeg, du, vi og de i livssynsmangfoldet

Gudstjenester
Alle deltar på minimum 8 gudstjenester, vielser
eller gravferder i løpet av konfirmasjonstida,
noen ganger som ministranter.












(i Åmot og i verden)?
Livsmestring
Hva og hvem er «Guds fire døtre»: rettferdighet, sannhet, barmhjertighet og fred?
Hvordan kan kirka bidra til å løse klimakrise
lokalt og globalt?
Hva er rett og galt, solidaritet og toleranse ?
Hva er livsritualer og gudstjeneste som dåp,
konfirmasjon, vielse og gravferd?
Hva betyr kirkens aller helligste lære om at
«Kjærlighet er størst av alt», ja til og med
«sterkere enn døden»? Hva betyr dette for evolusjonslære, politikk og etikk?
Hvordan ser din drømmekirke ut?
Hva skjer når vi danser eller dramatiserer bibeltekster, og når vi lar kunsten i kirka fortelle sine
egne historier og hemmeligheter? Er det forskjell
på historiene til Deset kirke, Osen gamle og nye
kirke, Åmot kirke og Rena Leir Kapell? Vi drar
på kirkesafari på skattejakt.

Fasteaksjon
Vi samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid
for å gi mennesker varig tilgang til rent vann.
Dugnad
Før 17.mai hjelper vi til med raking på kirkegården.

Pris
Egenandelen for alle konfirmanter er på kr
1000,-. Økonomi skal likevel ikke være til hinder
for å velge kirkelig konfirmasjon. Ta kontakt dersom betaling er vanskelig, så finner vi en løsning.

