Konfirmantene presenteres:
Konfirmantene presenteres på en gudstjeneste i sin lokale
menighet på høsten, og familien er spesielt velkommen!
Konfirmantene går en tur, Pilegrimsvandring, før gudstjenesten.
Denne dagen er en del av undervisningen.
Presentasjonsgudstjenester
Støren kirke 02.09. kl 11:00. Oppmøte konfirmanter kl 10:00.
Budal Museumssæter 02.09. kl 16:00. Oppmøte konfirmanter
kl 14:30.
Soknedal kirke 09.09. kl 11:00. Oppmøte konfirmanter kl 10:00
ved barneskolen.
Singsås gamle kirkegård 09.09. kl 16. Oppmøte konfirmanter
kl 14 ved parkeringsplassen ved Strinda, og vi går over åsen.

Konfirmasjonsgudstjenester 2019:
Støren sokn: 12. mai
Singsås sokn: 19. mai
Soknedal sokn: 26. mai
Budal sokn: 2. juni
Mer informasjon: www.kirken.no www.konfirmant.no
Facebook: «Konfirmasjon i den norske kirke».
Velkommen! Ta gjerne kontakt!

Den Norske Kirke
Dette er en invitasjon fra din lokale menighet til
konfirmantopplegget vi tilbyr!
Kirken vil gjerne være med på å gi deg viktig bagasje for å leve
livet, samtidig som du tar vare på deg selv og ditt hjerte.
Du vil utvikle deg mye som menneske dette året.
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.

Hilsen menighetene i Midtre Gauldal,
v/Ragnhild Braseth Ljøkjell, Menighetspedagog
Kirkekontoret: 72403155 Mobil: 47 33 89 98
E-mail: ragljo@mgk.no

Hjertelig velkommen til kirkelig konfirmasjon!
Vi gleder oss virkelig til å bli kjent med deg!

IMPULS-bandet på årets konsert.

Hva skjer`a ? …
Eksempel på tema: Min verdi, Kjærlighet og intimitet, Rus –
Vennskap – egne grenser, Hvem er Jesus? Skatter i kirken, Ansvar
i verden, Bagasje for livet.
Samlinger: Rundt 10 obligatoriske undervisninger og 8
gudstjeneste besøk. 5 av disse velger du selv, og du har en praktisk
oppgave på 1 av dem. Undervisningen skjer på GSK og i kirkene.
Også dette skjer:
Konfirmantleir
Ekskursjon til Trondheim
Besøk i en frimenighet; Alive / Vår Frues kirke
Konsert
Kino
Vi støtter Kirkens Nødhjelps årlige solidaritetsaksjon

Er du usikker på om du skal konfirmeres, eller kanskje er du
ikke døpt? Velkommen er du uansett, så kan du døpes /
bestemme deg i løpet av året.

Påmelding:
På vår hjemmeside www.storen.kirken.no fra 7.juni – 13. aug.

Startsamling:
Felles startsamling for foreldre og foresatte i hele kommunen på
Støren i GSK, kultursalen, torsdag 07.06. kl 19:30.

