MER INFO?
Konfirmasjonsdato
Vi feirer konfirmasjon i kirkene på disse
datoene:
Åmot kirke: 26.mai 2019
Deset kirke: 2.juni 2019
Nordre Osen kirke: 9.juni 2019 (pinse)

Åmot kirkelige fellesråd
Torget 1
2450 Rena
Hjemmeside: www.kirken.amot.no
Telefon: 62 44 29 10



Marit Stenrud-Buflod, sokneprest
mobil: 920 97 881
E-post: marit.stenrud.buflod@amot.kommune.no



Ingrun Jule, kirkeverge
Mobil: 404 90 108
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 disse nettsidene:
www.kirken.amot.no
https://kirken.no

INFORMASJON OM
KONFIRMASJON 2019



Åmot
Deset
Nordre Osen

Velkommen som konfirmant 2018-2019!
Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i
kirken uansett om du tror, tviler eller
bare er nysgjerrig.

Temaer for undervisning

I konfirmasjonstiden får du lære mer om
Gud og deg selv. Vi snakker om livet –
på godt og ondt. Samtidig får du
mange nye opplevelser.







Bli med på en spennende reise frem
til den høytidelige konfirmasjonsdagen!




Gudstjenester—hva skjer og
hvorfor?
Etikk—å være ung i dagens
samfunn
Solidaritet og toleranse
Høytider
Livet og dåpen
Død og gravferd
Kjærlighet og vielse

Du kan velge kirkelig konfirmasjon
selv om du ikke er døpt. Da arrangerer vi dåp en gang før konfirmasjonsdagen.

Gudstjenester
Alle deltar på minimum 8 gudstjenester i
løpet av konfirmasjonstiden.

Det er mange ulike grunner til å velge
konfirmasjon i kirka. Her er noen vanlige
forklaringer:






Fordi det er tradisjon
Fordi jeg vil lære mer om det som
skjer i kirka.
Fordi jeg vil lære mer om kristen
tro
Fordi det er gøy.
Fordi jeg tror på Gud
Fordi det markererer 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 Tyholt-tårnet.

Gudstjeneste i Nidarosdomen.

Felles buss og overnatting på
skole.

Andre aktiviteter

Hvorfor velge konfirmasjon i
kirka?




Trondheimstur

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

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

