
KONFIRM 2022 – 2023 
 

 

Skal du begynne i 9. klasse til høsten kan du være med på KONFIRM NAMSOS som starter opp i september. 
På samlingene gjennom året blir du forberedt til konfirmasjon våren 2023. 
Påmelding til Øyvind Rott innen 16. august (men gjerne før). 
 
Til høsten er det satt opp samlinger på onsdager, kl. 18:00-20:30. 
Samlingene blir i kjelleren på Misjonssenteret. 
Ved behov kan vi se på om vi forandre noe på datoene. 
 

Undervisning og sosialt 
Vi ønsker å vise at Bibelen er aktuell for ungdom i dag, og 
at du får svar på livets aller viktigste spørsmål der? 
I Bibelhistorie vil vi å ha se på de lange linjene i Bibelen og 
hvordan den forandrer verdenshistorien. 
Troslære tar opp troens store hovedspørsmål og viser hva 
disse betyr for oss. Om Gud, Bibelen, troen osv. 
Lille Katekisme gir aktuell gjennomgang av de ti bud, 
trosbekjennelsen, Fader vår og sakramentene. I tillegg 
ønsker vi å ta opp en del aktuelle tema og spørsmål, og vi 
ønsker særlig at du skal få stille de spørsmålene du har. 
 
Vi ønsker å gi økt kunnskap og refleksjon, men aller mest at DU gjennom bibelordet får se hvem Jesus er, hva 
han har gjort for deg og at du kan finne trygghet i troen på ham. 
 
Mathias Hegge og Øyvind Rott vil stå for det meste av undervisningen. 

Det blir litt 🥐spiselig🧁🥤 på samlingene, og vi har alltid noe spill 🎲, lek eller konkurranser 🎯. 

Hva koster KONFIRM? 
For 500,- dekkes materiell og helt enkel mat på kveldssamlingene gjennom hele året. 
Det kan også påløpe noe mer kostnader i forbindelse med evt helger/turer/arrangement. 
 
Det beste er om betaling kan føres over via nettbank til KONFIRM sin konto: 9802.25.24755. 
Merk betalingen med ditt (konfirmantens) navn. 

Kontakt 
Dersom du har spørsmål eller noe er uklart, er det bare å ta kontakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Øyvind Rott      Mathias Hegge 

Forkynner, NLM Midt-Norge 
97779959       466 64 680 
orott@nlm.no       mathias.hegge@gmail.com 

onsdag 7. og 21. september 
onsdag 5. og 26. oktober 
onsdag 9. og 23. november 
onsdag 7. desember 
 


