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  Spennende og relevant Spennende og relevant   

tematema--undervisningundervisning  

  Høy sosial faktorHøy sosial faktor  

  Få nye venner fra andre stederFå nye venner fra andre steder  

  Godt felleskapGodt felleskap  

  Spør om det DU lurer på om troSpør om det DU lurer på om tro  

 

Hvorfor velge Hvorfor velge 

KonFu?KonFu?  

INFO: Det koster 1600,INFO: Det koster 1600,--  for å være for å være 

med på KonFu. Dette dekker alt av med på KonFu. Dette dekker alt av 

materiell, mat, aktiviteter og opp-materiell, mat, aktiviteter og opp-

hold, inkludert de to helgenehold, inkludert de to helgene  

  

Dersom det er noe du lurer på, eller Dersom det er noe du lurer på, eller   

noen du vil melde på KonFu, så kan noen du vil melde på KonFu, så kan 

det gjøres ved å ringe nr: det gjøres ved å ringe nr: 7017440070174400

(NLM) / (NLM) / 7017867070178670  (IMF) eller epost: (IMF) eller epost: 

ghtunheim@nlm.no ghtunheim@nlm.no / / 

rf.lauvas@imf.norf.lauvas@imf.no  

De som skal konfirmeres  i Emblem De som skal konfirmeres  i Emblem 

Bedehusforsamling kan melde seg Bedehusforsamling kan melde seg 

på til  dem på tlf:  på til  dem på tlf:  4139653241396532  eller eller 

epost: epost: emblem@imf.noemblem@imf.no  

Hva er KonFu?Hva er KonFu?  

KonFu er et samarbeid mellom  
ImF-UNG Sunnmøre, NLM Ung Region 
Nordvest, Emblem Bedehusforsamling 
og Misjonssalen Ålesund. Vi tilbyr kon-
firmantundervisning for de som ønsker 
å konfirmere seg på sitt lokale  
bedehus eller i en forsamling, og for 
de som ønsker et supplement til  
undervisningen de får i Den Norske 
Kirke. KonFu er et tilbud for  
konfirmanter i  hele Møre og Romsdal, 
og vi har stort fokus på det sosiale og 
at konfirmantene skal bli kjent med 
nye og oppleve et godt og trygt kris-
tent felleskap. Vårt mål er at konfir-
mantene skal lære mer om Jesus, bli 
bedre kjent med Han og vokse i troen. 



 

 
 

Superlørdag: 3. des. KL 11:30 

Tema: Den Hellige Ånd og  

Felleskap 

 - Hvem er Den Hellige Ånd 

 - Hva gjør Den Hellige Ånd 

 - Skapt til felleskap 

 

Superlørdag: 14. jan. KL 11:30 

Tema: Tro og Disippel 

 - Hva er tro, og hva fører tro til? 

 - Hva er og gjør en disippel? 

 - Hvordan være en disippel? 

 

Superlørdag: 11. feb. KL 11:30 

Tema: Dåp, Nattverd og Misjon 
 - Hva er dåp? 

 - Hva er nattverd? 

 - Hva er misjon 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Avslutningshelg: 24.-26. mars 

Tema: Veien videre 

 - En gang konfirmert, alltid 

    kristen? 

 - Åndelig disiplin og rutiner 

 - Etikk, moral og verdier 

 - Spørsmål og svar 

 

 

 

KONFIRMASJON:  

Dersom noen ønsker å  

konfirmere seg på et  

bedehus eller i en  

forsamling til IMF eller NLM, 

så gi beskjed om det ved  

påmelding 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Åpningshelg:  

16.-18. september 

Tema: I Begynnelsen 
 - Hvorfor Konfirmant 

 - Gud skapte? 

 - Hvem er Gud? 

 

Superlørdag: 1. okt. KL 11:30 

Tema: Fokus på bibelen 
 - Bibelens sammensetning 

 - Er bibelen sann? 

 - Er bibelen gått ut på dato? 

 

Superlørdag: 19. nov. KL 11:30 

Tema: Fokus på Jesus 
 - Hvem er Jesus?  

 - Hvorfor kom Han? 

 - Fadervår 
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