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Lurer du på noe?

Se også www.kirken.no/grorud

Konfleir!
Høydepunktet for de aller fleste er
konfirmantleiren om sommeren. Da møtes
alle linjene til en stor leir som varer i fem
dager. Dette kan du virkelig glede deg til!

Se film fra leiren:

Praktisk
Infomøte om konfirmasjonstiden er 
22. september kl. 19:00 i Grorud kirke. 
Møt opp her for spørsmål, også om du er
usikker på om du vil konfirmeres i kirken
eller ikke. 
 
Oppstart: Januar 2021
 
Konfirmantleiren: Siste uka i
sommerferien i 2021
 
Konfirmasjonen: 
Lør. 4.9 og søn. 5.9 i Grorud kirke 
Lør 11.9 og søn. 12.9 i Rødtvet kirke
Lør 11.9 og søn. 12.9 i Romsås kirke
 
Registrering kan gjøres på:
https://minkirkeside.no/oslo
 
Grorud menighet er også på facebook:
www.facebook.com/grorudkirke
 
Dette brevet går ut til alle medlemmer og
tilhørende(Barn av medlemmer)
 

Einar Østerhagen
Kapellan/Prest
TLF: 99 45 66 19
E-post:
eo686@kirken.no

Anders Møller-Stray
Trosopplæringsleder
TLF: 99 04 56 46
E-post:
am399@kirken.no

Ta kontakt med:



Tenke
Hva vil du stå for? Finnes det en Gud?
Hva vil du tro på? Hva vil du ikke tro på?
Hvem vil du være? Alt dette velger du
selv. Og det finnes ikke noen fasit. Men
for å velge, er det lurt å vite. Som
konfirmant i kirken, vil du få lære mer om
hva kristendommen er, hvilke svar kristne
har funnet i sin tro gjennom tidene, og
hva det betyr å tro at alle mennesker er
skapt av Gud og har en uendelig verdi.

Linjer:

Dette er linjen for dere som liker å finne ut av ting,
som er nysgjerrig og som lurer på hva det egentlig
betyr å være kristen i dag. Vi utforsker sammen
hva tro er og hvordan den gir seg til utrykk i oss og
rundt oss. Vi snakker sammen, leker, ser film, drar
på tur og jobber med bibelfortellinger, og velger
sammen hvilke tema vi tar opp.

Spor av tro - Tirsdager

For dere som liker å være i bevegelse. På SportY
driver vi litt med sport og idrett, vi drar på tur, og
har det gøy. Man trenger ikke være veldig flink i
sport, alle får uansett prøvd på noe de ikke har
prøvd før. Hver samling har også et tankekors.

SportY - Onsdager

For dere som liker å drive med musikk, eller som
har lyst til å finne ut om det er gøy. Ten Sing er et
kor med band (ca. 30 medlemmer), som
konfirmantene blir med i hele konfirmanttiden.
Medlemmene velger selv sanger. Det er
muligheter for både å spille og å synge. Og du
trenger ikke ha gjort noen av delene før.

Ten Sing - Torsdager

Konfirmantene utforsker kirken og kristendommen
sammen. Samtidig er vi mennesker forskjellige, og
har forskjellige måter å lære på og å være på.
Derfor har vi tre forskjellige linjer i
konfirmantarbeidet i Grorud menighet:

Gøy
Å ha det gøy sammen er en viktig verdi i
konfirmanttiden. Leker, aktiviteter,
konkurranser, samtaler og sketsjer er en
viktig del av det å bli kjent med
hverandre. Dessuten er det en god måte å
utforske kirken og å finne ut hva
kristendommen går ut på. For kirken tror
på en Gud som skapte hele livet, ikke bare
den seriøse praten (men den også, altså).

Sammen
Konfirmanttiden handler også om å bli
kjent med andre mennesker. Mange får
nye venner, eller blir bedre kjent med sine
gamle venner. Både blant de andre
konfirmantene, og blant ungdomslederne
våre. Kirken er et stort fellesskap der alle
er like viktige, hvor mennesker møtes med
respekt for den de er.

Churchfam
Kirkens tro er at Gud er vårt opphav, vår
gode forelder. Det gjør oss alle til søsken.
Det skaper et bånd hvor alle bryr seg om
hverandre. Uavhengig av hvor like eller
forskjellige vi er, er alle like viktige hos
oss!


