
   
 

  DEN NORSKE KIRKE 
   Soknepresten i Tolga 

 

 

 

 

 

Soknepresten i Tolga, Brugata 38, Telefon : 62 49 65 92 Org nr.    : 976 988 442 

2540 Tolga  Konto nr.: 1885.10.49823 

E-post :prest@tolga.kirken.no Mob      : 91597283  

 

 

Kjære konfirmant og foreldre/foresatte!                                              25 mai 2022 

 

Velkommen som konfirmant!  

Vi i menighetene i Tolga, Vingelen og Hodalen ser frem til å møte deg! Velkommen 

også til dere som er konfirmantforeldre og foresatte! 

 

Første samlingen for konfirmantene blir tirsdag 30 august kl. 18.00-19.30 i 

kirkestua på Tolga. Deretter samme kveld fra 19.30-21.00 blir det 

informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte sammen.  På møtet vil vi snakke 

om det som skal skje i konfirmanttida; undervisning, pilegrimsvandring, gudstjenester, 

leir m.m.  

Det vi ønsker for deg som konfirmant dette året er at du skal få oppleve et godt 

felleskap, og at du blir mer kjent med deg selv, kirka di og den kristne troa! 

Om du er usikker på om du vil konfirmere deg i kirka, er du uansett hjertelig 

velkommen til å komme på førte samling. Alle uavhengig av tro og religion er hjertelig 

velkommen til å være med på konfirmasjonsundervisningen gjennom året. 

 

Konfirmasjonsundervisningen vil nå bli lagt til færre samlinger av litt lengde på ulike 

ukedager. Det blir leir på Tron ungdomssenter sammen med Os, som vi også treffer til 

en samling før og etter. 

 

Presentasjonsgudstjenester i kirkene: Søn. 9 okt. kl. 11.00 vil det bli presentasjon av 

konfirmantene som tilhører Vingelen menighet, søn. 9. okt. kl. 19.00 for konfirmantene 

som tilhører Tolga menighet og søn. 13 nov. kl. 11.00 for de som tilhører Hodalen 

menighet. 

 

 

 

 

 

 

  

Konfirmasjonsgudstjenester 2023: Tolga kirke pinseaften lørdag 27.05 kl. 11.00, 

Hodalen kirke søndag 1 pinsedag 28 mai. Kl. 11.00 og Vingelen kirke lørdag 03.06 kl. 

11.00. Det er en forutsetning med dåp for å være med på konfirmasjonsgudstjenesten, 

men ikke på konfirmantåret for øvrig. Mange konfirmanter i Norge døpes i løpet av 

konfirmasjonstida. Dette finner vi ut av når vi møtes!  

 

Påmelding til konfirmanttida innen mandag 29 august 2022. Dere melder dere på 

konfirmasjon elektronisk på denne linken: https://minkirkeside.no/Tolga    

Velkommen til et fint konfirmant-år! 

 

Vennlig hilsen Reidun Woie Kleveland, sokneprest 

Tlf: 62496592 / 91597283, e-post: prest@tolga.kirken.no 
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