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“KRAK”
Kristent arbeid for konfirmanter



Velkommen 
Velkommen til konfirmantunder- 
visning! Vi ønsker å gi bibelsk fundert 
undervisning og veiledning for deg 
som ønsker å bli bedre kjent med den 
kristne tro. 

Opplegget kan brukes både som 
tillegg og som alternativ til  
undervisning i Den Norske Kirke. 

Ta kontakt med lederne om du ønsker 
å ha selve konfirmasjonen i regi av 
Norsk Luthersk Misjonssamband.

Stort fellesskap 
Det er viktig for oss at deltakerne kan 
knytte vennskap som kan bli til glede 
og hjelp for dem fremover.

Konfirmantundervisningen i Nord-Ro-
galand skjer i samarbeid med under-
visning i Sør-Rogaland. Vi vil ha noen 
samlinger felles og noen for oss selv. 
På Fjelltun er det mange som går på 
konfirmantundervisning, og vi blir en 
del av dette fellesskapet. 

I tillegg til undervisning vil det bli 
aktiviteter for å bygge godt fellesskap. 
Bl.a. vil vi legge opp til bowling og 
go-kart.

Priser og påmelding
Pris er ikke fast, men vi har som mål 
å ikke komme over kr 2.500 for mate-
riell, turer, mat og overnatting.

Kontakt sorvest@nlm.no eller tlf.  
51 82 31 00  hvis du har spørsmål 
eller vil melde deg på!

Aktuelle temaer
Bibelen: 
Skapelse, syndefall, patriarkene, 
Josef og Moses, ørkenvandringen, 
konger og profeter, Jesu liv, påske, 
pinse, aposteltid, endetid. 

Troslære: 
Den treenige Gud, bibelsyn, kallet til 
misjon, disippelgjøring, forsoning og 
rettferdiggjørelse m.m.

Etikk: 
Forholdet til medier, menneskets 
verdi, kjæresteforhold, ekteskap og 
seksualitet, rusmidler.

Lærere og ledere
Lærere og ledere er Øivind Solheim, 
Håvard Brekkå og Torleiv Åreskjold, 
sammen med bl.a Kolbjørn Bø og 
Gudrun R. Thorsen i Stavanger.



Samlinger 
HØSTEN

* Tirsdag 10. september
 
* Fredag 20. - søndag 22. september      
   Weekend på Tonstadli
 
* Tirsdag 22. oktober
 
* Tirsdag 12. november
 
* Tirsdag 3. desember

VÅREN
 

* Tirsdag 14. januar

* Lørdag 1. februar 
  Fellestur til Stavanger 

* Tirsdag 11. februar
 
* Tirsdag 3. mars
 
* 20.-22. mars 
   Weekend på Solgry

Om ikke annet er angitt eller avtalt blir samlingene på Lundeneset. Noen av  
samlingene kan bli i Haugesund hvis det blir en del deltakere fra dette området.

Samlingene på Lundeneset starter kl 18.30 og slutter 20.45.  
Vi spiser kvelds sammen med elevene kl 19.30.




