
Hei, du som går i 9. klasse. 
Vi ønsker deg velkommen 
som konfi rmant i kirka!

I konfi rmasjonstiden får du oppleve:
• Undervisning i ting DU er opptatt av.
• Gode samtaler og andre aktiviteter.
• Bli bedre kjent med deg selv.
• Bli bedre kjent med kirken din.

Å være konfi rmant i kirken gir deg en fi n 
mulighet til å lære mer om hvor verdifull akkurat 
du er, og lære litt mer om de store spørsmålene i 
livet. ALLE kan bli med på kirkelig konfi rmasjon.

Les mer om påmelding på siste side. 

Konfi rmansjon for alle!
Informasjon til foresatte

Konfi rmasjonstiden er viktig for mange som går i 9 klasse. 
Som kirke har vi et ansvar for at alle blir møtt på en god måte. 

Hver dag møter vi mennesker, alle med forskjellige behov. 
Mange ungdommer har ulike behov for tilrettelegging når 
det kommer til tidspunkt, gjennomføring eller aktiviteter i 
konfi rmasjonstiden.

Hvis dette gjelder din ungdom så ønsker vi at du tar kontakt 
med Anne-Kjersti Bakke Holberg, som er trosopplærer i 
Modum menighet. Sammen fi nner vi gode løsninger på hva 
som vil kunne gjøre konfi rmasjonstiden til en god og minnerik 
tid for din konfi rmant. 

Kostnad kr 650,-
Pengene går til undervisningsmateriell o.l. Faktura sendes ut 
etter oppstart.



Påmelding kan gjøres på nett ved å besøke:
www.kirken.no/modum/konfi rmant (evt skann QR-
koden) eller ved å fylle ut det vedlagte skjemaet. Ta 
bilde av det og send på epost til: 
anne-kjersti.holberg@modumkirke.no.

Det er også en mulighet for å sende det fysisk til:

Meld på din konfi rmant!

Åmot kirke 
v/Anne-Kjersti
Bakke Holberg  
Kapellveien 1
3340 Åmot

For spørsmål om konfi rmasjon, ta kontakt med Anne-Kjersti 
på 41 65 70 59. Hjertelig velkommen skal DU være!

For digital 
påmelding, 
skann QR-koden 
til venstre.

Berit Kjølstad Juliussen
Praktikant

Anne-Kjersti Bakke Holberg
Trosopplærer


