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DEN NORSKE KIRKE, 

Flakstad og Moskenes menigheter 
Soknepresten 

Vår ref: Invitasjonsbrev til konfirmasjon 2016 

Kjære potensielle konfirmanter 2018! 

Fredvang 27.07.2017 

Så nærmer tiden seg for å ta en avgjørelse om konfirmasjon. 

Vi i kirka håper du velger kirkelig konfirmasjon, sånn som de fleste andre pleier å gjøre, og slik det har vært i 

generasjoner. 

Når et barn blir døpt lover foreldrene og fadderne at de vil følge opp dåpen, men nå er du blitt så stor at du må 

begynne å ta stilling selv. Og da er det viktig å ha innsikt på mange plan om hva tro og liv er. Hva betyr det å være 

menneske? Hvem er jeg? Fins det en Gud? Kan Gud og jeg ha kontakt? Hvorfor gjør man slik i kirka? Hva kan jeg 

gjøre for andre? Dette og mer til tar vi opp. 

Jeg var på Sørvågen skole og informerte noe om opplegget for en stund siden, og i august kommer jeg til Ramberg. 

Her vil jeg i tillegg presentere noen viktige datoer framover  – slik at du vet og kan forholde deg til det.. 

 I løpet av august vil vi sende ut påmeldingsskjemaer og annen info om opplegget. Dette blir sendt til de vi har 

oversikt over. (Skulle andre være interessert: Be de ta kontakt!) 

 Onsdag 30. august skal vi ha en oppstarts-, informasjons- og påmeldingssamling for konfirmanter og 

foreldre/foresatte for både Flakstad og Moskenes. Denne blir i år i Flakstad kirke kl. 1830. 

I forkant av samlingen vil vi gå en liten «pilegrimsvandring» fra parkeringsplassen på Jusnes, der hvor 

skolebussene pleier å stå, og bort til kirka. Denne starter kl. 1715.  

Tanken er at konfirmanttiden begynner med en pilegrimsvandring til og inn i kirka, og avsluttes på 

konfirmasjonsdagen fra kirka og ut i livet. Dette er for både konfirmanter og foreldre/foresatte.  

 Første ordinære konfirmantsamling blir på Reine felles for både Flakstad og Moskenes torsdag 14.09 kl. 

1715.  

 Presentasjonsgudstjenesten for Moskeneskonfirmantene blir søndag 17.09 kl. 1100 i Reine kirke. Da er det 

også Høsttakkefest med auksjon på Fiskarheimen på Sørvågen etterpå. 

 Presentasjonsgudstjenesten for Flakstadkonfirmantene blir søndag 24.09 kl. 1100. Også her er det 

Høsttakkefest med auksjon på Ungdomshuset i Skjelfjord etterpå 

 Konfirmasjonsdatoene våren 2018 er:  Reine kirke søndag 6. mai 

Flakstad kirke søndag 13. mai  

 

Hva så om du ikke har bestemt deg? Det er mye lettere å begynne og se hva dette er, enn å skulle hive seg på etter 

hvert. Man må ikke ha en sterk tro for å være konfirmant, men man bør være litt nysgjerrig på hva dette kan handle 

om. Og så vil sannsynligvis mye avklares under veis. Så hvorfor ikke prøve og se hva dette er? 

 

Spørsmål? Kontakt: Trond prest 97423580, eller på mail: prest@fmkirken.no  

Jeg er også på Facebook som Trond prest 

 

Vennlig hilsen 

 

Trond Gran 

Sokneprest 
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