Konfirmasjonsgudstjenester:
Støren: Søndag 10.mai
Singsås: Torsdag 24.mai
Soknedal: Søndag 31.mai
Budal: Søndag 7.juni

Velkommen som konfirmant i 2015!!

Konfirmasjonsundervisning i
Den Norske Kirke?
Konfirmasjon er en stor hendelse i livet som involverer både deg, din familie og
dine faddere. I dåpen fikk du et løfte av Gud om at du er hans barn og ble
medlem i menigheten. På konfirmasjonsdagen vil du bli bedt for, og Gud gir deg
sin velsignelse.
Det betyr mye for oss å skape trivsel og trygghet på undervisningen, slik at du
kan bli kjent med Gud og utvikle deg som menneske. Høsten og våren før selve
konfirmasjonen skjer, foregår det mye som vi tror kan bidra til dette.
Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

For mer informasjon om det å være konfirmant i den Norske Kirke kan du
skjekke ut: www.kirken.no eller www.konfirmant.no og via facebook på
«Konfirmasjon i den norske kirke».
Ta gjerne kontakt for informasjon!
Hilsen
Ragnhild Braseth Ljøkjell,
Menighetspedagog
Kontoret: 72403155 Mobil: 95806364
E-mail: ragljo@mgk.no
Facebook-gruppe: Kommer 

Hva skjer`a ? …

Før skolestart vil du få et brev hvor vi inviterer deg og foreldrene dine/ foresatte
til en «Startsamling». Der får du mer informasjon. Vi håper å få Kirkens
hjemmeside klar til da, slik at innmelding kan skje på nettet.

I løpet av året vil ulike tema bli tatt opp, som for eksempel Sex og Kjærlighet,
Gud og Jesus, Tro og Tvil, Ansvar i verden, og Min plass i livet. Til sammen har
vi rundt 10 obligatoriske samlinger. 8 gudstjeneste besøk er også en del av
opplegget: 3 gudstjenester er fastlagte og 5 velger dere selv tidspunktet for 
På èn gudstjeneste velger dere en oppgave som dere utfører. En av disse
gudstjenestene lager vi sammen. Om alt går etter planen skjer også dette:

Om du er usikker på om du ønsker å bli konfirmert, er du likevel hjertelig
velkommen til å delta på undervisningen! Da kan du ta det valget underveis. Du
må være døpt for å bli konfirmert. Ofte er det noen som døper seg i løpet av året.

Årets «happening»: Konfirmantweekend på IMI Stølen, Oppdal
o Soknedal / Singsås: 23. – 25. januar 2015
o Støren / Budalen: 06. – 08. mars 2015
Omvisning i Nidarosdomen
Dans- og musikkshow av Alive Creative Institute
Besøk i en frimenighet
Konfirmant-konsert
Tur til den jødiske synagogen
Film
Vi støtter Kirkens Nødhjelps årlige solidaritetsaksjon
Med mere 

Viktige datoer:
Startsamlinger:
Støren: GSK, tirsdag 02.09.14 kl 19:00
Singsås og Budal: Singsås Menighetshus, torsdag 04.09.15 kl 19:00
Soknedal: Misjonshuset, tirsdag 09.09.15 kl 19:00

Presentasjonsgudstjenester:

Med tillatelse: http://www.alivecreativeinstitute.com/#

Dere blir presentert for menigheten i den kirken dere skal konfirmeres i.
Støren: Støren kirke, søndag 07.09.14 kl 11.00
Budal: Storbekkøya Museumssæter, søndag 07.09.14 kl 16.00
(+Pilegrimsvandring)
Soknedal: Soknedal kirke, søndag 14.09.14 kl 11.00
Singsås: Singsås Stavkirke, søndag 15.sept kl 16.00 (+Pilegrimsvandring

