Undervisning:
Noen av temaene blir om Bibelen,
Gud, Den hellige Ånd, Jesus, deg
selv, seksualitet, rus og mye mer.
Jo flere spørsmål dere har, jo mer
spennende blir undervisninga!

Gudstjenester:
Dere er med på temagudstjenester
som Lysmesse,
ungdomsgudstjeneste og noen
søndagsgudstjenester.

Mid†natta:
En stor konfirmantfestival der du
kommer til å treffe 400 andre
konfirmanter fra hele Midt-Troms.

Leir:
Det blir ei helg med overnatting og
en del undervisning og masse
moro, for eksempel «Crazy
games».

Hjelpe barn i Kongo:
Vi hjelper barn i Kongo med
skolegang. Du kan være med
slik at vi kan fortsette
med det.

Velkommen til dagsleir for
8.klassinger
Hvis du lurer på…
… hvordan det er å være
konfirmant? Spør årets
konfirmanter, eller bare kom og
finn ut om du trives.
Den 17.juni kl. 1000-1600
inviterer vi alle 8.klassinger i hele
Lenvik til å delta på dagsleir i
Finnsnes kirke.
Det er:
uforpliktende
nyttig
sosialt
morsomt
gratis
- det eneste du må være
er nysgjerrig.
-

Hvordan man melder seg på…
… send mail innen 14.juni til
frank.stellmacher@lenvik.kirken.no

eller send SMS til 41 57 43 47
med følgende info:
-

Fullt navn
Mobilnummer
Eventuell allergi
Foresatte med mobilnummer

Påmelding:
Fyll ut elektronisk skjema under
www.lenvik.kirken.no – barn og unge –
konfirmant.

TorsdagsKlubben er en ungdomsklubb i menighetens regi med
aldergrense 14-20 år. Det kommer
mellom 50-70 ungdommer på
TorsdagsKlubben hver klubbkveld.
Selv om klubben drives av og i
kirken, har vi jevnlig besøk av
ungdommer som bekjenner seg til
annen religion eller ingen.
Klubben er åpen hver torsdag (i
skoleåret) fra kl. 19-22 i Finnsnes
kirke.
Hver klubbkveld har vi en turnering/
konkurranse hvor vi deler ut premie.
Kl. 21 har vi Time-out med
lystenning i kirkerommet.

Det koster 1350,- for hele året og
inkluderer alt.

Kontaktinfo:
Kirkekontor: 77850200
www.lenvik.kirken.no
Dersom du trenger tilrettelegging eller
har spesielle behov for tilpassing i
undervisningen, kontakt
menighetspedagog Merete Rustad.
merete.rustad@lenvik.kirken.no
95459778
Frank Stellmacher:
frank.stellmacher@lenvik.kirken.no
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