
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 London! 
www.sjomannskirken.no/norge 

- Elie Wiesel 

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

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 



INTERESSEGRUPPE 
for konfirmanter i menigheter i Norge.  
Inkludert 4-5 dagers leir på Sjømanns- 
kirken i Hamburg. 

 

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

OPPLEGGET LOKALT I MENIGHETEN 
Sjømannskirken kan delta på presentasjonsguds-
tjenesten og arrangere et kort foreldremøte i etter-
kant, der vi informerer om opplegget. 
 

Vi arrangerer temakveld for konfirmantene: ”Et 
hjem langt hjemmefra”; om Sjømannskirken og 
virksomheten vår. Enkel servering. 
  
  
Gudstjeneste i samarbeid mellom Sjømannskirken og 
menigheten. Konfirmant- og foreldremøte om lei-
ren vil bli arrangert i etterkant av gudstjenesten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Sjømannskirkegudstjeneste med konfirmanter 

 

Vi forbereder oss til turen med et eget leirverk-
sted. Deltakerne vil bli undervist i temaet for lei-
ren: Nåde, tilgivelse, forsoning og fred. Alle vil få 
bakgrunnsstoff om stedene vi skal besøke, og få 
kjennskap til byruter og t-bane system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bryggeanlegget Landungsbrücken i nærheten av Sjømannskirken 
 

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

PROGRAMMET I HAMBURG OG BERLIN 
Det blir lagt opp et 4-5 dagers program hvor dags-
temaene vil ha fokus på nåde, tilgivelse, forsoning 
og fred i en historisk og kirkelig sammenheng.  
 

Besøk til den tidl. konsentrasjonsleiren Neuengamme 
og dagstur til Berlin vil være en del av programmet. 
Det vil også byvandring og attraksjoner i Hamburg 
være.  Den spennende historien til sjømannskirken i  
Hamburg er også en del av historien som konfirman-
tene vil lære å kjenne.  
 

Programmet kan tilpasses den enkelte gruppe noe 
etter gunstige flytider og annet. Programmet er en 
skisse: 
 
ONSDAG: Avreise Norge, ankomst Hamburg. Møte 
med Sjømannskirken. Middag.  Kveldssamling. 
 

TORSDAG: Frokost og undervisning. Besøk i den 
tidligere konsentrasjonsleiren Neuengamme. Fritid 
i Hamburg sentrum. Gruppearbeid og kveldsopp-
legg på Sjømannskirken. 
 
FREDAG: Dagstur med tog til Berlin med besøk på 
flere minnesmerker fra 2. verdenskrig. Besøk i Bun-
destag hvis mulig. 
 

LØRDAG: Frokost og undervisning. Byvandring i 
Hamburg. Mulig besøk på Sjokolademuseum eller 
Miniaturen Wunderland. Kveldsopplegg på Sjø-
mannskirken.  
 

SØNDAG: Frokost. Gudstjeneste på Sjømanns-
kirken. Besøke krypten i St. Nikolai-kirken. Valgfri fri-
tid i grupper. Hjemreise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjømannskirken i Hamburg 
 

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


