
Konfirmant! 

PÅMELDING 

Påmelding skjer via direkte kontakt med 

regionkontoret eller ungleder: 

nord@nlm.no/okringstad@nlm.no 

778 52 910 (09.00- 15.00 tirs- tors) 

 

Påmeldingsfrist: 23. august. 

 

PRIS 

1. Hver helgesamling koster 500,-.  

2. Blir man med på alle fire samlingene 

faktureres man til sammen maksimalt 1800,-. 

 

Alle deltakere blir i tillegg medlemmer i 

"KONFlaget" og betaler 50,- i 

medlemskontingent per kalenderår.  

 

Prisen dekker alle utgifter til mat og 

boforhold, all undervisning og pensum.  

 

Invitasjon til (supplerende) 
konfirmasjons-

undervisning for 
konfirmanter våren  

2019 og 2020 

 
[Alderstrinn] 

 

 

 



 

VELKOMMEN 

 
Hvert andre år arrangerer NLM Region Nord 

supplerende konfirmasjonsundervisning. 

Kommende skoleår er det et tilbud til de som 

vil bli konfirmanter våren 2019 og våren 

2020. Vi tilbyr også dette som "full 

konfirmasjonsundervisning". Mer om dette til 

høyre.  

 

Gjennom fire helgesamlinger i løpet av 

skoleåret ønsker vi å gi videre en trygg tillit til 

Bibelen som Guds Ord, gi en innføring til 

bøkenes bok og se på hvordan livet som en 

kristen kan se ut. Det å bli kjent med andre 

kristne ungdommer fra hele regionen har 

også betydd mye for tidligere deltakere.  

Derfor: velkommen med! 

 

IKKE BARE SUPPLERENDE 

Tidligere har NLMs konfirmantundervisning 

vært supplerende til den undervisningen den 

enkelte har hatt i sin lokale menighet. Dette 

året ønsker vi imidlertid å legge til rette for at 

man kan være konfirmant "bare i NLM". 

Dette vil i tilfelle skje i samarbeid med det 

enkelte lokale misjonsfellesskap. 

 

LÆRERNE OG LEDERE 

Hovedlederne/lærerne på samlingene blir: 

Kamilla Kårbø, Tromsø 

Maj- Turi Olsen, Alta 

Ole Christian Vedvik, Tromsø  

På første samling blir også John- Kjetil 

Gagnat med. Han studerer teologi i Oslo. 

 

HVORDAN SER EI KONFHELG UT? 

Samlingene vil bære preg av mye 

undervisning, men vil samtidig ha en god 

variasjon mellom teoretisk og praktisk læring 

og den kristne troen og livet. De ulike 

helgesamlingene vil variere i innhold, men vi 

beregner at timene per helg blir ca. slik: 

Fredag  1 time 

Lørdag  3 timer 

  Aktiviteter 

  2 timer 

Søndag 2 timer 

 

BØKER VI BRUKER 

Alle må ha med egen Bibel til samlingene. 

Disse vil bli aktivt brukt. I tillegg kommer vi til 

å bruke Luthers lille katekisme og bibelmix 

som alle får. 

 

TIDSPUNKT 

07.-09. september, Nordborg, Finnsnes 

23.-25. nov, Soltun, Setermoen (felles med 

INTRO) 

15.-17. feb. Fjellheim, Tromsø 

22.-26. juni Fjellheim, SommerINTRO 

 

SommerINTRO 

Rundt St. Hansaften arrangeres 

SommerINTRO i Tromsø. Selv om dette er 

etter konfirmasjonene blir deler av 

SommerINTRO lagt opp som siste del av vårt 

opplegg (mengden tilsvarende ei helg). Dette 

blir naturligvis litt annerledes enn på de andre 

samlingene.  

 

 


