
Til alle Torpa-konfirmantene 

VIKTIG INFO PÅ SLUTTEN AV KONFIRMASJONSTIDA 2014 

 

KONFIRMANTKAPPER  

blir delt i sakristiet i Åmot kirke etter fastegudstjenesten. Hvis kappen er skitten, kan den 

vaskes i maskin på 60 grader; den trenger ikke sendes på renseri. Sørg for at kappen er ren og 

nystrøket til fotografering og konfirmasjon.  

FASTEGUDSTJENESTEN I ÅMOT KIRKE ONSDAG 2. APRIL KL 19 

er obligatorisk for alle konfirmantene i hele Nordre Land. Foresatte, familie og venner 

oppfordres også til å være med    Vi får besøk av Kristin Tepstad Eide fra Kirkens 

Nødhjelp. Gudstjenesten er blant annet ment som en kickoff-samling i forkant av 

innsamlingsaksjonen som konfirmantene skal være med på: 

FASTEAKSJON FOR KIRKENS NØDHJELP TIRSDAG 8.APRIL på ettermiddagen 

Aase Marie Rød – leder i Torpa menighetsråd – kommer på skolen i storefri den dagen og 

deler ut fastebøsser og rodekart til konfirmantene. Dere må selv sørge for nødvendig skyss for 

å kommer dere rundt. Bøssene leveres på Menighetssenteret samme kveld mellom kl 18.30-

20. Som takk for innsatsen, blir det pølseservereing  

FOTOGRAFERING TORSDAG 24.APRIL KL 18.15 

Fotograferingen skjer i forkant av samtalegudstjenesten torsdag 24.april i Åmot kirke. Husk å 

ta med ren og pen konfirmantkappe! Det er også viktig å ha noe pent i halsen og på føttene, 

for dette blir synlig på bildet. Noen velger å ha bunadskjorta / skjorte m/slips på. Det er i alle 

fall smart å ikke ha hettegenser på konfirmasjonsbildet. Knut Kamphaug gir rabatt ved 

kontant betaling. Ta med kr 200 den dagen fotograferinga foregår, så får dere bildet på 

konfirmasjonsdagen.  

SAMTALEGUDSTJENESTEN TORSDAG 24.APRIL KL 19 

er obligatorisk for alle konfirmantene. Storfamilien utfordres til å stille opp og være med på 

denne gudstjenesten der konfirmantene skal vise fram noe av det vi har jobba med i løpet av 

konfirmasjonstida. 

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med Berit på telefon 416 09 418 

 

 


