Presentasjon av konfirmantene:
•
Nordlien kirke 5. september kl. 11:00.
•
Hoff kirke 5. september kl. 11:00.
•
Kapp kirke 5. september kl. 19:00.
•
Kolbu kirke 12. september kl. 11:00.
•
Totenviken kirke 12. september kl. 18:00.

Kirka er et sted å høre hjemme. Troen er noe å
bygge livet på. Nå ønsker vi deg velkommen til å
lære mer og finne ut mer om hva du tror på. Vi håper du har lyst til å være konfirmant i kirka.

Velkommen skal du være!
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Fasteaksjon tirsdag 5. april 2022 kl. 17:30-20:00.
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Konfirmasjonsgudstjenester 2022:
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Hoff kirke 8. mai, 4. og 5. juni.
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Kapp kirke 28. og 29. mai.
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Kolbu kirke 29. mai

•
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Nordlien kirke 12. juni.

•

Balke kirke 11. og 12. juni

•

Totenviken kirke 11. og 12. juni
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Hvem er Jesus?

Finnes Gud?

Gjør mot andre det du vil
andre skal gjøre mot deg.

Kan jeg tro på vitenskapen
og Bibelen samtidig?

Balke, Hoff, Kapp, Kolbu og Nordlien menigheter
DEN NORSKE KIRKE

Konfirmant 2022
Konfirmasjonstiden starter med undervisning i slutten av august og begynnelsen av september 2021. Undervisningen vil foregå cirka annenhver uke. Det
blir sendt ut plan for konfirmasjonstiden i begynnelsen av august.
Vi har tradisjon for å reise på konfirmantleir i løpet av året. Dette er en viktig
del av konfirmasjonstiden. Vi kommer tilbake med mer informasjon om opplegg, transport og pris når smittesituasjonen tillater det, og vi vet hvilke leirtilbud som er aktuelle.
I tillegg skal alle delta på
•
Presentasjonsgudstjeneste i sin kirke. Se dato på siste side.
•

Gudstjenester med tjenesteoppgaver. Du får på deg konfirmantkappe
og bærer kors eller lys i prosesjon og hjelper til under gudstjenesten.

•

Innsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon uken før påske.
Konfirmasjonsgudstjeneste i sin kirke. Se dato på siste side.

•

Informasjonsmøter
Vi vil invitere til informasjonsmøter og foreldremøter ut på høsten når vi vet
mer om hvilke smittevernregler som gjelder da.
Hva koster det?
Det koster kr. 300,- for opplegget i menigheten. Beløpet dekker utgifter til
undervisning, bespisning og rensing av kapper. Det blir sendt ut egen faktura
på dette ut på høsten. Pris for leir kommer i tillegg, når vi vet dette.
Hvem kan bli konfirmert? Alle kan følge konfirmantundervisningen, men for
å bli konfirmert må du være døpt. Hvis du ikke er døpt, avtaler vi tidspunkt
for dåp i god tid før konfirmasjonen.

Hvordan skal du registrere deg som konfirmant?
Du kan registrere ny konfirmant ved å skrive linken nedenfor inn i søkefeltet på nettleseren din: https://minkirkeside.no/ostretoten/
Når du er inne, velger du Registrer ny konfirmant. På Velg sokn, velger du
hvilket sokn og dermed kirke, for konfirmasjon. Fyll ut skjemaet.
Under overskriften Annet må du velge skole og skrive inn klasse.
I feltet Kommentar kan dere opplyse om sykdommer, diagnoser og sosiale
eller relasjonelle forhold som er viktig for oss å vite når vi skal sette sammen grupper og planlegge undervisning. Disse opplysningene blir behandlet konfidensielt.
NB! Det er viktig at foreldre/foresatte er med og fyller ut skjemaet, slik at
det blir riktig utfylt! Sjekk også at e-post adresser er riktig skrevet.
Helt nederst, på Ønsket tid og sted, velger du dato for konfirmasjon.
I avsnittet Personvernerklæring, husk å kryss av for Ja, jeg samtykker.
Avslutt med Send inn.
Lurer du på noe? Ta kontakt med:
For Hoff, Kapp og Nordlien:
Kateket Sten Are Hanserud, sh524@kirken.no, 91604396.
For Balke:
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim, lt332@kirken.no, 41231770.
Daglig leder Kristin Nicolaisen, kn958@kirken.no, 45916379.
For Kolbu:
Diakon Janne Alvilde Arntzen, jg389@kirken.no, 40455191
Daglig leder Kristin Nicolaisen, kn958@kirken.no, 45916379.

