
Til foreldre foresatte: 
 

LITT INFORMASJON OM TIDEN FREMOVER: 
 
Fastegudstjenesten i Åmot kirke. 
Dere konfirmantfamilier er spesielt invitert til denne gudstjenesten (konfirmantene har 
møteplikt) som er onsdag 6.april kl. 19.00. Det blir en enkel fastegudstjeneste med nattverd 
der Kristin Tepstad Eide fra Kirkens nødhjelp står for ”prekenen” Etterpå sørger Torpa 
menighetsråd for litt bevertning. 
Åmot kirke er ganske spesiell og annerledes enn de andre kirkene vi har, med sitt store 
kirkerom som rommer ca. 7-800 mennesker (i tre etasjer). 
Veibeskrivelse: Kjør mot Nord-Torpa (Spåtind/Hugulia). Rett etter vertshuset Åmot (i en 50-
sone) svinger dere til høyre. På toppen av bakken ligger kirken. Kjøretid fra Dokka er ca. 25 
minutter. 
 
Fasteaksjon. 
Konfirmantene skal samle inn penger til Kirkens nødhjelp tirsdag 12.april. Frammøte på 
Kirkekontoret (over Etnedal sparebank) kl. 17.30. Rode er lagt ved denne forsendelsen. Det er 
viktig at alle holder seg til sin rode. Det går an for konfirmantene å bytte roder med 
hverandre. Men da må det skje gjensidig, så alle roder blir dekket opp. På noen roder er det 
behov for å bli kjørt. Håper dere voksne kan stille opp på det. På de fleste roder er det satt opp 
to konfirmanter ( den andre er navnet i parentes). 
 
Øving til Vårkvelden og kappeprøving. 
Tirsdag 26.april kl. 16.30-18.00 øver vi til Vårkvelden i Nordsinni kirke. 
Kl. 18.00 blir det kappeprøving i Nordsinni kirke for de som skal konfirmeres i Nordsinni og 
Haugner kirker.  
Kl. 18.15 blir det kappeprøving i Østsinni kirke for de som skal konfirmeres i Østsinni og 
Vølstad kirker.  
Kl. 18.30 blir det fotografering av de som skal konfirmeres i Østsinni kirke (ta med pene 
sko!) 
NB! Det er kun konfirmantene i Østsinni kirke som skal fotograferes på forhånd. De andre 
blir konfirmert på konfirmasjonsdagen. 
 
Vårkveld (samtalegudstjeneste). 
I Nordsinni kirke tirsdag 3.mai kl. 19.00. Konfirmantene møter kl. 18.00 for å øve med 
Roar Engelberg (en av verdens fremste panfløytister!). Konfirmantene skal ikke ha kapper 
denne kvelden, bare alminnelig pene klær. 
 
På konfirmasjonsdagen møter konfirmantene med konfirmantkapper foran kirken 
senest 15 minutter før gudstjenesten begynner. 
 
Har dere spørsmål, kan dere bare ringe meg på tlf. 97 67 78 23. 
 
 
 
                                               Hilsen Knut. 


