Vi underviser om blant annet
- Hvorfor konfirmant
- Hvem er Gud?
- Er Bibelen sann?
- Hvem er Den Hellige Ånd?
- Hva er og gjør en disippel?
- Er det gode argument for å tro at Jesus er en historisk person?
- Hva er dåp, og nattverd?
- Hvorfor driver vi misjon?
- Hvem var Jesus, og hva vil han med våre liv?

“For jeg vet hvilke
tanker jeg har med
dere, sier Herren,
fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg

vil gi dere fremtid
og håp.
Jer 29:11
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VELKOMMEN

Hvorfor KonFu

Informasjon
KonFu bruker å opprette en facebook-gruppe med alle som blir med der
vi legger ut litt informasjon for å minne konfirmantene på samlingene. I
tillegg vil det bli sendt ut brev i forkant av begge helgene.

Grunnleggende kunnskap om kristen tro
Høy sosial faktor
Nye venner fra andre plasser

PRIS

Tid til samtale og spørsmål om tro og tvil

KonFu koster 1950,- for å være med på KonFu. Dette dekker alt av
materiell, mat, aktiviteter og opphold både lørdager og helgene

Hva er KonFu
KonFu er et undervisningsopplegg for konfirmanter. KonFu kan brukes
som en fullverdig konfirmasjonsopplegg, eller som et suplement til undervisningen man får der man har tenkt å konfirmere seg.
Konfu går systematisk gjennom det grunnleggende i den Kristne Tro, og
ønsker å linke dette til ungdomers liv.

Datoer
Åpningshelg
Speiderhytta på Ørskogfjellet 13. - 15. september

Lørdager 2019 i Misjonssalen

Målsetningen for KonFu er at konfirmantene skal lære mer og Jesus, bli
godt kjent med Han og vokse i troen.

28. september, 16. november og 30. november
11:30 til 15:30, møt presis!

KonFu legger stor vekt på det sosiale, og at konfirmantene skal bli kjent
med andre kristne ungdommer.

Lørdager 2020 på Emblem bedehus

For de som velger KonFu som fullverdig konfirmasjonsopplegg vil det
muligens være noen ekstra samlinger i regi av den lokale menigheten.
Dette vil de lokale menighetene informere om.
KonFu er et samarbeid mellom Imf-Ung Sunnmøre, NLM ung region nordvest, Emblem bedhusforsamling og Misjonssalen Ålesund.

11. januar, 14. mars
11:30 til 15:30, møt presis!
Avslutningshelg
27. - 29. mars kommer tilbake til hvor det blir

PÅMELDING
Frist for påmelding er 20. juni 2019. De som skal konfirmeres i
Misjonssalen melder seg inn på menighetens nettside. De som
skal konfirmeres i Emblem bedehusforsamling tar kontakt på
telefon 975 86 240 eller e-post emblem@imf.no. Andre tar kontakt på telefon 70174400 eller e-post: ghtunheim@nlm.no (NLM)
eller 70178670 eller epost: rf.lauvas@imf.no (IMF)

MELDING TIL FORELDRE
Fredag 15. november er det foreldrekveld i Misjonssalen. Vi håper
at minste en av foreldrene til alle konfirmantene kan holde av
denne kvelden. Grete Yksnøy Martinsen fra NLM underviser.

