
12 Godt nytt for Gjerpen

Det blir som vanlig konfi rmasjon i 
Gjerpen kirke i april og mai 2009. Men 
   innskrivning av nye konfi rmanter
   skjer allerede nå, tirsdag 17. juni, 
   på Gjerpen Menighetshus. 
I tillegg til undervisning i smågrup-
per før søndags-gudstjenestene, blir 
konfi rmantene fordelt på aktivitetene 
KonfTenSing og KonfFriluft. 
Begge vil ha samling ca 2 torsdager i 
måneden, eventuelt noen helger. 

KonfTenSing
Etter noen år med KONFIRMANT-
MUSIKAL, forsøker vi neste år med 
lokal KonfTenSing. Her er alle med i 
et allsang-kor, men også i grupper etter 
interesser: sang, musikk, drama, dans, 
forming/scene/INFO. 
Vi tar sikte på lage mindre biter som et-
terhvert settes sammen til en temakon-
sert. KonfTenSing blir til i et samarbeid 
mellom voksne, unge fjorårskonfi rman-
ter og neste års konfi rmanter.

KonfFriluft
I den populære Friluftsgruppa blir det 
overnatting ute, utfl ukter og nok av 
utfordringer. Alle som melder seg på 
KonfFriluft må ha (eller ha mulighet 
til å låne) nødvendig klær og utstyr til 
allsidige turaktiviteter, blant annet syk-
kel og turski.

Konfi rmanttiden er en tid der vi prøver 
å belyse Jesus fra Nasaret, et levende 
alternativ til egoisme, strid, håpløs-
het og likegyldighet.  
I vår verden, hvor så mye kan skje, der 
er Jesus tilstede! 

Og da kan det utrolige skje...   
Jesus er grunn til VIRKELIG GLEDE 
FOR ALLE! 
Med denne glade undertonen ønsker vi 
velkommen til alle som vil være 
konfi rmant i Gjerpen.

KonfLederTeam 
er ledere som for kort tid siden var 
konfi rmanter. Konf’en er helt avhen-
gig av disse ungdommene som driver 
KonfTenSing, øver inn sanger, dans, 
darma eller lager reportasjer om ledere 
som henger i stroppen på KonfFriluft. 
Dette er unge som vet hva som er bra, 
hva som kan gjøres bedre, og som gjør 
opplegget bedre. Flott hva!

Voksne Ledere
Hvis vi da i tillegg kan få noen voksne 
ledere: Noen som våger å stå i skyggen 
av disse unge, og gi dem mulighet til 
å bli det de er, unge ledere. Ja, da kan 
drømmen bli virkelig også for neste års 
konfi rmanter. 
Flotte voksne har i fl ere år tatt på 
seg denne "usynlige" oppgaven: å gå 
sammen med noen unge konfi rmanter i 
en viktig og spennende brytningstid, på 
jakt etter  -  ja - Jesus. 
Men etter fl ere års innsats, trenger nå 
noen av dem avløsning. Vi trenger 
derfor nå også noen nye "unge" 
voksne, som gjerne kan ha rundet 
60...! Hvis DU vil være en av dem, kan 
du kontakte undertegnede, eller menig-
hetskontoret. - Og til dere som har vært 
med oss til nå, vil si: TUSEN TAKK!!! 
             Svein Lindebø

Velkommen som konfi rmant i Gjerpen! 


