
La konfirmantene bli kjent med  

SJØMANNSKIRKEN  
gjennom et spennende interessegruppe-

opplegg som vi tilbyr deres menighet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om noen år vil studier, utveksling, reiser og 
ferier i utlandet være en del av hverdagen  

for mange unge.  
 

Så hvorfor ikke la konfirmantene allerede nå bli 
kjent med deres egen menighet sin 

”forlengede arm” og utenriksstasjon:  
 

 
 

 
 
 

 

Se også vårt opplegg for Hamburg/Berlin! 
www.sjomannskirken.no/norge 

Om menigheten er interessert i tilbudet 

TA KONTAKT  

 

VIGDIS ALTE 
Teamleder  
Strandgt. 198, 5817 Bergen 
Mobil: 95 76 98 26 
E-post: val@sjomannskirken.no 
 
 

 
KNUT ERIK SKARPAAS 
Rådgiver 
Nedre Slottsgt.4, 0157 Oslo 
Mobil: 93 69 70 54 
E-post: kes@sjomannskirken.no 
 

 
 

HÅVARD SANDVAND DAHLEN 
Konsulent 
Nedre Slottsgate 4, 0157 OSLO 
Mobil: 92 80 90 16 
E-post: hsd@sjomannskirken.no 
 
 
EVA KRISTIN DALE WESSMAN 
Konsulent 
Strandgt. 198, 5817 Bergen 
Mobil: 95 73 07 33 
E-post: edw@sjomannskirken.no 

«To love another person 
is to see the face of God» 

         - Victor Hugo 

OPPLEV SJØMANNSKIRKEN OG LONDON!  
Et av Sjømannskirkens konfirmanttilbud til  
menigheter i Norge. Les mer her! 



 

INTERESSEGRUPPE 
for konfirmanter i menigheter i  

Norge. Inkludert 5 dagers leir  
på Sjømannskirken i London. 

 

KURSTILBUD FOR KONFIRMANTER 
Interessegruppen vi tilbyr dere er lagt opp som 
et kurs som kommer i tillegg til den ordinære 
undervisningen som menigheten selv tilbyr.  
 

OPPLEGGET LOKALT I MENIGHETEN 
Sjømannskirken kan delta på presentasjonsguds-
tjenesten og arrangere et kort foreldremøte i  
etterkant, der vi informerer om opplegget. 
 
Vi arrangerer temakveld for konfirmantene: 
”Et hjem langt hjemmefra”; om Sjømanns-
kirken og virksomheten vår. Enkel servering. 
  
Gudstjeneste  i samarbeid mellom Sjømannskir-
ken og menigheten. Konfirmant- og foreldre-
møte om leiren vil bli arrangert i etterkant av 
gudstjenesten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fra Sjømannskirkegudstjeneste med konfirmanter 

 

Londonverksted i lokal kirke. Vi forbereder oss til 
leiren med gjennomgang av Les Miserables,  
London Track, Westminster Abbey og andre 
spennende programposter!  
 

I etterkant av leiren kan Sjømannskirken og me-
nigheten arrangere ”Fest på kjerka”/Reunion i 
lokal kirke med bilder/film, mat og mimring. 
 

PROGRAMMET I LONDON 
Dag 1: Ankomst til Sjømannskirken i London. Inn-
sjekking, kveldsmat, leirstart, velkomstprogram 
og kveldsliturgi m/tema fra Les Miserables: 
 

 “Forgive me all my trespasses and take me to 
your glory. Take my hand and lead me  

to salvation” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Dag 2: Frokost, undervisning, London Track, 
middag i byen, Les Miserables, kveldsliturgi på 
kirken. Les Mis. tema: 
 

”He gave me hope when hope was gone.  
He gave me strength to journey on!” 

 

Dag 3: Frokost, undervisning, London Track,     
Madame Tussaud, Westminster Abbey, middag, 
temakveld og kveldsliturgi på kirken. Les Mis. tema: 

 
“To love another person  
is to see  the face of God” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dag 4: Frokost, undervisning, egentid i grupper, 
middag, festkveld og kveldsliturgi på kirken. 
Les Mis tema: 
 
”Take these children, my lord, to thy embrace and 
show them grace. God up high, Hear my prayer” 

 
Dag 5:  Frokost, verksted og gudstjeneste i Sjø-
mannskirken, kirkekaffe og egentid i grupper. 
Avreise og ankomst Norge søndag kveld. 
 

PRIS FOR LEIREN 
2400 kr pr. konfirmant. Inklusiv transport, over-
natting, og måltider og billetter i henhold til pro-
gram. 1 leder pr. femte konfirmant går gratis. Fly-
reise for konfirmanter og   ledere kommer i tillegg 
og ordnes av menigheten selv.  
 
Sjømannskirken er behjelpelig med tiltak som kan 
redusere utgiftene. Ta kontakt.  

 
 

Fra Les Miserables: 

“For the wretched of the earth  
there is a flame that never dies.  

Even the darkest night will end  
and the sun will rise. They will  

live again in freedom in the  
garden of the Lord” 


