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Lambertseter, 14.09.2016 
 

Dette brevet går til alle 14-åringer som bor i Lambertseter sokn (menighet) som enten er døpt og medlem av Den 
norske kirke, eller står som tilhørig ved at en av deres foreldre er døpt. 

 

Invitasjon til konfirmasjon 2017!  
 
Til deg som går i 9 klasse skoleåret 2016/2017. Du er invitert til å bli konfirmant i Lambertseter kirke. 
Vedlagt finner du en brosjyre som sier hva du er med på som konfirmant i Lambertseter. Påmelding 
skjer via skjema på nett. Påmeldingen er åpen fram til 15. november. Første samling er søndag 4. 
desember 2016 kl.18.00. Ta med passfoto og kopi av dåpsattest (fødselsattest om du ikke er døpt) 
eller scann og send på epost til ar387@kirken.no   
 
Høsten 2016 er alle kommende konfirmanter invitert til å delta på ungdomsklubben i kirken. Den 
heter KIKK og er fra 18-20.30 ca annenhver torsdag fra september. Se KIKKs side på facebook.  
 
Noen kjappe Q&A: 

- Hvem kan bli konfirmant i kirken? – Alle som vil! 
- Hvordan melder man seg til konfirmasjon: - Man fyller ut vårt påmeldingsskjema på nett som 

ligger tilgjengelig på våre hjemmesider. 
- Må man være døpt for å bli med? – Nei, ikke for å bli med på opplegget. Men man må være 

døpt for å bli konfirmert. Hvert år er det noen som blir døpt før konfirmasjon.  
- Når starter konfirmasjonsopplegget? – Opplegget starter søndag 4. desember kl.18 med 

Lysmesse i kirken og deretter innskrivingssamtale med konfirmant og foreldre. Hver samtale 
tar ca 2 min. Våren 2017 er det samlinger 7 torsdager i tillegg til en overnatting i 
januar/februar og sommerleir (dato kommer). 

- Når er konfirmasjonsgudstjenesten: - Konfirmasjonen er søndag 3. september 2017 kl.11. 
- Må man tro på Gud og være kristen for å gå til konfirmasjon? – Nei. Konfirmasjon i dag 

handler om å oppleve, erfare og lære om hva kristen tro er. Man trenger ikke ha tatt et 
standpunkt på forhånd. Året kan sees på som en mulighet til å utforske hva man selv tror og 
tenker i forhold til dette. For mange handler konfirmasjon om tradisjon. Å bli konfirmert er 
også å lære om og videreføre den tradisjonen ens familie er en del av. Selve konfirmasjonen 
er en forbønnshandling der man blir bedt for.  

- Kan jeg konfirmere meg i Bekkelaget eller Nordstrand hvis vennene mine skal det? – Man må 
melde seg til konfirmasjon i den menigheten man bor i. Dersom du ønsker å gå til 
konfirmasjon i en annen menighet enn den du bor i kan du søke om det fra 15. november.  

 

Velkommen til konfirmasjon i Lambertseter menighet. 
 
Vil du ha oppdatert informasjon så bli venn med Asle prest på facebook og lik Lambertseter kirke sin 
facebookside.  
 
Vennlig hilsen 
 
 
Asle Røhne Rossavik   
Prest (kapellan)  
Mobil: 480 933 96  
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