
Konfirmant 
2020 eller 

2021?

Velkommen 
til

ærlingplassen



Fra høsten av starter vi opp et utvidet tilbud til 
ungdommer. Vi har lang erfaring på å drive kon-
firmantarbeid, og nå ønsker vi å bygge på dette.

Vi starter derfor opp samlinger også for 8.trinn, 
og fom høsten 2020 også for 10.trinn. Dette arbei-
det har fått navnet Lærlingplassen. Samlingene 
vil foregå med en halvtimes intervall, over sam-
me lest som konfirmasjonsundervisningen vår 

har gjort de siste årene; mat og sosialt, undervis-
ning og grupper.

For å gi ungdommene anledning til å bli litt kjent 
med opplegget og lederne, vil vi ha to samlinger 
i vår; 30.april og 28.mai. Da inviterer vi de som 
skal begynne i 8.klasse til høsten kl 19, mens de 
som skal begynne i 9. kommer kl 19.30. Da blir 
det noe godt å bite i, sosialt og gøy, litt info om 

opplegget til høsten og tid i grupper hvor vi blir 
bedre kjent. 

22.august kl 18 vil vi ha et foreldremøte med 
enda mer info om opplegget. 

Oppstart av Lærlingplassen blir 5.september kl 
18/18.30.

Velkommen!



Bakgrunnen for å utvide tilbudet vårt til 
ungdommene er fordi forskning viser at mange 

forlater ungdomsarbeid og menighet etter at 
konfirmanttida er over.

Vi mener at vi har de beste nyhetene som fins, og  
ønsker å gjøre det vi kan for å skape et godt og 

trygt ungdomsmiljø hvor en kan utvikle en 
levende tro på Jesus.

Vi kaller dette Lærlingplassen fordi vi ønsker å 
lære opp og utruste ungdommer til å bli lærlin-
ger av Jesus. Det blir derfor også mye fokus på 

praksis, særlig for 10.trinn.

Lærlingplassen kobler seg på Power Stations 
verdier; Vennskap, Vokse, Velsigne, og vil 

fokusere på dette.
For 8.trinn blir det mye fokus på å bygge gode 

vennskap, noe som vi ønsker skal vare. 
For 9.trinn blir det konfirmasjonsundervisning 

slik vi pleier å ha det med grunnleggende innfø-
ring i den kristne tro.

10.trinn blir det oppfølging av konfirmantåret og 
utrustning.



Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på?

Kontakt:
Ansvarlig 8.trinn: Nicole Syvertsen, 
nicole@grimstadmisjonskirke.no 

Ansvarlig konfirmanter: Kristoffer Gullhav, 
kristoffer.gullhav@gmail.com

Pastor Odd Arild Berge, oddarild@grimstadmisjonskirke.no 
(pappaperm mai/juni)


