Konfirmantundervisning
Kvikne

Høst 2020
dato
20. sept

når
110013.00

hva
hvor
Presentasjonsgudstjeneste Kvikne kirke
+ infomøte med
foreldre/foresatte

I løpet av Frist 30. Digital konf.undervisning
september
sept.
Logge - gå inn på:
iko.no/delta/samling-1
Se videoene og svar på
spørsmålene

tematikk
Velkommen som
konfirmant!

Send på epost til:
sokneprest@
tynsetkirke.no

Kirken: hvor hører du
hjemme?

16. okt

14.4521.30

Kick off – alle
Tur til Lia gård (StorElvdal) Buss rett fra
skolen.

Lia Gård

Mat
Omvisning
Undervisning
Liturgisk avslutning

9. nov

18.0019.00

Nådeforestilling – alle
Med forteller Helga
Samset

Tynset kirke

Bibelsk fortelling.
Felles for alle
konfirmanter i NordØsterdalen

Advent eller
julegudstjeneste

Du velger selv Høytid: Jul
kirke
Obligatorisk for alle

Desember

Alle konfirmanter forventes å møte på minst 8 gudstjenester: 4 gudstjenester er obligatoriske
(se rød skrift). 4 velger du selv.
Slik gjør du: Ta KonfLoggen med til gudstjenesten, logg underveis og få presten til å skrive
under etter gudstjenesten.
Digital undervisning (gjelder høstsemesteret): til hver konfirmantundervisning skal
konfirmanten ha sett og gjort oppgavene til en digital konfirmantundervisning. Alle
Samlingene ligger på: iko.no/delta. Oppgavene sendes per e-post til:
sokneprest@tynsetkirke.no eller: trond@tynsetkirke.no
Innleveringsfrister:
30. sept:
innleveringsfrist for Samling 1
16. okt.:
innleveringsfrist for Samling 2
9. nov:
innleveringsfrist for Samling 3
Des.
ingen digital undervisning eller innlevering

Konfirmantundervisning
Kvikne

Vår 2021
dato
16. jan

når
Lørdag
10.3015.30

12.-14. feb

fre- søn

19. mars

18.0021.00

23. mars

Tirsdag
18.00- ca.
20.00
14.0017.00 (rett
etter
skolen)

21. april

hva
Salmevri (buss fra
ungdomsskolen)

hvor
Tolga

tematikk
Øving + fremføring.
Felles for alle
konfirmanter i NordØsterdalen
Leir Håkons hall
Lillehammer
Se egen
info/brosjyre:
konfirmantleiren.no
Endelig fredag Tron
Mat
alle
Tema: Diakoni
Fellesundervisning
Fasteaksjon - ekstern.
Logge
Liturgisk avslutning
Fasteaksjon
Hjemmenighet Dør-til-dør-aksjon til
Oppmøte på
inntekt for Kirkens
ungdomsskolen nødhjelp.
Endelig onsdag –
Kvikne kirke
Mat
lokal
Fellesundervisning
Øve til samtalegudstj.
Logge
Liturgisk avslutning
Samtalegudstjeneste Kvikne kirke
Obligatorisk for alle

25. april

18.0020.00

9. juni

14.0015.30 (rett
etter
skolen)

Endelig onsdag –
lokal

Kvikne kirke

12. juni

12.00

Konfirmasjon

Kvikne kirke

Ta med til undervisning: KonfLogg og bibel.

Mat
Kappeprøving
Fotografering
Øving til
konfirmasjon
Hurra!

