KONFIRMANT 2022
20152015

Velkommen til konfirmasjon
i Nordberg kirke
Informasjon for deg som går i 9. klasse og lurer på om du skal
konfirmere deg i kirken.

Informasjon fra
Den norske kirke
Nordberg menighet

Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.
Ja, alle tider har han lagt i
menneskenes hjerter.
/Forkynneren 3.11/

Hva er kirkelig konfirmasjon?
Gud møter oss med kjærlighet fra livets begynnelse til livets slutt.
Men hva er kjærlighet? Hvem er Gud? Angår det meg og livet mitt?
Du er deg. Hva vil du?
Tenker du noen av disse tankene? Kanskje, kanskje ikke.
I konfirmasjonstiden er dette noen av de spørsmålene vi jobber med.
Og ved konfirmasjonen får du bekreftet at Gud vil gå sammen med deg
- og med de spørsmålene akkurat du har.
Som konfirmant i kirken vil vi at du skal få mulighet til å:
- Tenke selv, spørre, lete etter svar
- Lære mer om Bibelen og kristendommen
- Snakke om hva troen kan bety for deg
- Møte andre unge kristne
- Bli engasjert til kamp mot fattigdom
- Bli bedre kjent med kirken
- Bruke evnene dine og det du liker å gjøre
Se også konfirmant.no for mer informasjon!

Konfirmasjonssamlingene
Annenhver uke møtes vi til samlinger.
En gang i måneden er samlingen en temasamling.
En gang i måneden samles vi i linjer.
Da kan du velge mellom ulike linjer som f.eks.: KRIK hall, KRIK villmark,
Kor & teknikk (TenSing/musikal), Q&A (Questions & Answers – filosofi og
teologi), kreativ – og kanskje får vi til en orgel-linje!
Leir
Nytt av året er et samarbeid med KRIK (Kristen Idrettskontakt). Sammen
med KRIK og Grefsen menighet lager vi en leir med mange aktiviteter, et
opplegg tilpasset våre menigheter og fellesskap med andre konfirmanter.
Leiren er i Kristi Himmelfartshelgen, 26. – 29. mai 2022.
Solidaritet
Å være kirkelig konfirmant handler om å vise kjærlighet. Ikke bare til våre
nærmeste, men til alle mennesker. I mars er alle linjene med på Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid
mot fattigdom og urettferdighet i verden.

Vil du være konfirmant i Nordberg menighet?
Møt opp i Nordberg kirkestue den 29. september kl. 19:30.
Det blir en kort presentasjon av årets
konfirmasjonsopplegg og du møter noen av lederne.
Ta med:
- Smarttelefon eller nettbrett
- En forelder eller foresatt
Konfirmasjonsdatoer
Lørdag 3. september 2022
Lørdag 10. september 2022
Søndag 11. september 2022

Pris og kontakt
Pris for hele konfirmasjonstiden, inkludert én leir, er
2900,Vi ønsker en konfirmasjonstid hvor alle som vil kan delta.
Har du behov for økonomisk, praktisk, eller annen form
for tilrettelegging – eller har du helt andre spørsmål:
Ta kontakt med oss! 23 62 94 95, gh347@kirken.no
Mer informasjon: kirken.no/nordberg
Denne brosjyren sendes til alle som er registrert døpt eller er barn av
trosopplæringsabonnent i Nordberg sokn. Hvis dette ikke stemmer for din del, ta kontakt
med menighetskontoret: post.nordberg.oslo@kirken.no eller 23 62 94 90 (kl.10-14).
Bilder: Emma Søderberg, Yngvild Langedal Breivik, Tyrese Amolords Carew

Innskrivning 29. september
Kl. 19:30-20:30

Innskriving

