
 
 
 
 
 
 

 
Tentro er  et  frikirkelig  konfirmasjonsalternativ,  som  
er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet 
og evigheten med din hverdag gjennom opplevelser, 
oppda-gelser og oppdrag. 

 

 
 

 

Baptistmenighetene i Halden og Tistedal er med om et 
spennende konfirmantopplegg for ungdommer på Østlandet. 

 
Baptistmenigheter fra Østlandet er med i et felles opplegg 
der ungdommene samles til fire konfirmantleirer. Tre av 
disse leirene er på Kornsjøbukta og en jobber vi med å få til 
et annet sted. I tillegg til å  skape  møteplasser  mellom  
ungdommer fra ulike steder, gir et slikt samarbeid tilgang på 
flere dyktige ledere. 

 
Mellom ti og femten ledere er med på hver weekend og 
bidrar til at undervisningen, aktivitetene og det sosiale liv på 
leirene blir spennende, variert og bra. 

 
 

 

 
 

Undervisningen varierer med  leksjoner,  gruppesamtaler 
og kreative gruppeoppgaver. I løpet av leirene er det satt av 
god tid til ulike aktiviteter og tid til å bli kjent med nye venner. 
Etter konfirmansjonsåret er det muligheter for å være 
med som hjelpeleder for nye årskull. 
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Baptistkirkene i Tistedal og 
Halden inviterer  til fire helger 

med undervisning og mye moro!  



PROGRAM 
 
 
 

 
Informasjonssamling/Bli kjent 
kveld: 
Onsdag 25. august 
kl. 18.00-20.00 i Elim, Tistedal, 
med foresatte. 

 
 

 
Presentasjonsgudstjeneste: 
I løpet av september blir 
konfirmantene presentert i 
gudstjeneste 

 
Weekend 1: 
10 - 12. september 
på Kornsjøbukta 

 
Foreldrekveld: 
Med foresatte og konfirmanter 
Onsdag 13. oktober 
kl. 19.00-21.00 i Tabernaklet, 
Halden 

 
Weekend 2: 
12. - 14. november på 
Kornsjøbukta 

 
Weekend 3: 
14. – 16. januar 

 
 
Weekend 4: 
25.-27. mars på Kornsjøbukta 

 
Avslutningsfest i Tistedal 
baptistmenighet (Elim): 
Lørdag 23. april kl. 17.00-19.00 
Program v/konfirmantene 
Kaker og kaffe. 
Familie er hjertelig velkommen! 

 
 
Forberedelseskveld: 
Onsdag 27. april kl. 18.00-19.30 i 
Tabernaklet, Halden/Elim, 
Tistedal 

 
Konfirmantgudstjeneste: 
Gudstjeneste med 
konfirmantene i sentrum. 
Søndag  8. mai kl. 11.00 i 
Tabernaklet/Elim 
 
 
Med forbehold om endringer. 

` 

I tillegg til de samlingene som er fastsatt med dato, 
skal konfirmantene i Tabernaklet delta aktivt på 4  
gudstjenester og gå jevnlig på Bapteens. 
På Elim skal konfirmantene delta aktivt på 4 UNG- 
gudstjenester og gå jevnlig på UT. 

 

 
 
Pris og betaling 
Tas opp med den enkelte menighet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontaktpersoner: 
 
Elim: 
Simon André N. Olsen 
Tlf: 41277427  E-post: simonandreolsen@hotmail.com 
 
Tabernaklet - Kjell Birger Frøyland 
Tlf: 928 33 210 | E-post: pastor@tabernaklet.org 
 
 


