
13Godt nytt for Gjerpen

Også i 2008 blir det konfi rmasjon i 
Gjerpen i april og i mai. Men kon-
fi rmasjonstiden starter opp allerede i 
september. I tillegg til undervisning i 
smågrupper i forkant av søndagsguds-
tjenester, blir konfi rmantene 
fordelt på forskjellige grupper med 
samling 2 torsdager i måneden: 
Musikal, Matlaging og Friluft.

MUSIKALGRUPPE
Konfi rmanter fra Gjerpen blir også i år 
med på å lage og framføre en musikal 
sammen med konfi rmanter fra andre 
menigheter i Grenland. Konfi rmantene 
blir koplet på musikalen gjennom akti-
viteter som kor, dans og forming. 
(Du kan lese litt om innholdet i musika-
len på side 3 i dette bladet).

Med denne felles undertonen fra 
Muskalen om: Han som elsker, vil  
FRILUFTSGRUPPA ha det meste av 
aktiviteten og mye av undervisningen 
ute i terrenget,eller i nærmiljøet i for-
bindelse med aktiviteter. Det blir over-
nattingstur og fl ere utfl ukter. Foruten 

undervisning skal gruppa være med på 
en rekke ute-, høst- og vinteraktiviteter, 
bruk av kart og kompass m.m. Alle som 
melder seg på denne gruppa må ha eller 
mulighet til å låne sykkel og turski.

MATLAGINGSGRUPPA har matla-
ging som hovedaktivitet. I år vil vi lege 
ekstra vekt på matgruppas oppgave 
med å gjøre noe for de andre konfi r-
mantene. Denne gruppa kan bli 
med på å gi mot og oppmuntring, og 
overraske med noe godt. Til gjengjeld 
vil gruppa få oppleve musikalen vokse 
fram, historien om han som ikke slut-
ter å elske. Undervisningen vil også 
her foregå med mulighet for samtale: 
Hva er vi til for? Hvordan skal vi leve? 
Hvem er Gud? Hva er bønn? Jesus 
lever, hva så? 

UNGDOMSLEDERE er ledere som 
for kort tid siden selv var konfi rmanter. 
Konfi rmantarbeidet er helt avhengig av 
disse ungdommene som øver inn san-
ger, dans eller som blir med som leder i 
mat- eller friluftsgruppa. Dette er unge 

som vet hva som er godt, 
og hva som kan gjøres 
bedre, og som gjør det. 
Flott hva! Voksne ledere 
som våger å stå i skyg-
gen av disse unge, og gi 
dem mulighet til å bli, og 
å være, ledere, trenger 
vi og. Men disse voksne 
er vanskelig å fi nne. 
Vil du være en av dem?  
Kontakt menighetskon-
toret.

   Svein Lindebø

Velkommen som konfi rmant i Gjerpen!

Anne Marit og Per Bjørnback har i fl ere år invitert 
konfi rmantene til tur med krusbåten MS Oslofjord, som 
de driver i Oslofjorden. I år starter konfi rmantåret med 
tilbud om en slik tur! En kjempetakk til vertsfolket! 


