
 

- på et sosialt år  
- for å bli kjent med Gud  
- å lære mye og ha masse gøy  
- som konfirmant i kirka!  
 

Det er en stor glede for oss i 
Lambertseter kirke å invitere 

deg som går i 9. klasse 
2016/2017 til å bli konfirmant i 

kirken vår.  
 

Du er midt i en viktig tid i livet, 
og vi har veldig lyst til å være 
sammen med deg i den tiden.  

Konfirmasjonstiden handler om 
troen og livet.  

 
I Bibelen og troen finnes nøkler 
til livet. Sammen vil vi utforske 

spørsmål som har med 
meningen med livet og hva ekte 

vennskap er. 
 

Enten du er døpt som liten,  
eller du vil bruke 

konfirmasjonsundervisningen til 
å finne ut om du vil bli døpt er 
du hjertelig velkommen som 

konfirmant!  
 



  

Så til alt det praktiske… 

Påmelding skjer på nett. (se link under) Konfirmasjonsåret starter med Lysmesse søndag 
4. desember kl.18 i Lambertseter. Etter gudstjenesten er det kort innskrivingssamtale. 
Undervisningen starter i januar og foregår ca. annenhver torsdag fra 17.30-20.30. Siste 
helgen i januar drar vi til Østmarkskapellet fra lørdag til søndag. Selve høydepunktet i 
konfirmantåret er sommerleiren – en uforglemmelig opplevelse (bare spør tidligere års 
konfirmanter)!  

 Du bør merke deg de viktigste  
datoene allerede nå: 
 

Søndag 4.12.16 kl.18 
- Lysmesse og innskriving 
 

Torsdag 12. januar 2017 kl. 17.30  
 - Første samling 
 

Søndag 22. januar 2017 kl. 11.00  
 - Presentasjonsgudstjeneste med 
foreldremøte 
 

Lør 28. jan kl.09.00 – søn 29. jan kl.16  
- Superhelg til Østmarkskapellet 
 

Lør 10.juni kl.11- søn 11. kl.15 
- Overnatting i Maridalen under åpen 
himmel 
Fre 22.-Ons 27. juni 
- Sommerleir sammen med Manglerud.  
 

Søndag 3. september 2017 kl. 11.00  
 - Konfirmasjonsgudstjeneste 

Til innskrivningssamtalen 4.12 må 
du ta med dåpsattest hvis du er døpt, og 
fødselsattest hvis du ikke er døpt. Hvis 
det ikke er mulig for deg å komme til 
Lysmesse med innskrivning 4. desember 
2016 kl.18, så ta kontakt med oss på  
epost ar387@kirken.no. 

 

De totale kostnadene ved å delta på 
konfirmasjonsforberedelsene for 2017 er ikke 
endelig fastsatt men vil ligge på ca. 3000,- Dette 
betales i to rater, en i januar og en før sommeren. 
Denne prisen inkluderer bl.a. 
undervisningsmateriell, bøker, rens av kapper, 
fotografering og sommerleir.  Det er viktig for oss 
at ingen dropper å konfirmere seg på grunn av 
kostnadene. Ta gjerne kontakt med oss, så finner 
vi en ordning. 

  Vi ønsker å være en kirke 
for alle, uansett funksjonsnivå. 
Hvis du har behov for spesielt 
tilrettelagt konfirmantopplegg på 
grunn av funksjonshemminger 
eller andre ting, så er det fint om 
du eller foreldrene dine tar kontakt 
så snart som mulig, så vil vi gjøre 
det vi kan for at du får en fin 
konfirmasjonstid. 

 

 

For spørsmål, ta kontakt med menighetskontoret eller undertegnede. 

 Scann kode for å komme til påmeldingsskjema: 

Vennlig hilsen 
 
Asle Røhne Rossavik 
Prest (kapellan) 
23629904/48093396 

ar387@kirken.no  
 

  

   

 

Lambertseter kirke    23 62 99 00 (Tlf.tid 10 - 14) 
Pb 97 Lambertseter,   Post.lambertseter.oslo@kirken.no 

1101 OSLO   www.lambertseterkirke.no 

Alle kommende konfirmanter er invitert til 
å komme på ungdomsklubben KIKK 
fra høsten 2016. KIKK er kl.18-20.30 
annenhver torsdag. Se KIKKs side på 
facebook for program.  

mailto:ar387@kirken.no

