
   til høsten? 



          

:: Alt som trengs er at du har lyst til å utforske 
de store spørsmålene i livet sammen med oss. 
 
Vi tror at dette året er spesielt viktig og verdifullt. Derfor ønsker vi at 
samlingene våre skal være både kreative og informative, utfordrende, 
spennende og gøyale. Du blir med og skaper din egen konfirmasjonstid. 

Med kreative virkemidler som film du kjenner og musikk du er glad i, 
kobler vi de store temaene – Gud og det onde, liv og død, sex og kjærlighet, 
tro og tvil, menneskeverd, skam, urettferdighet, rus, Bibelen, Jesus og 
Himmelen – til deg og din hverdag. 

Gjennom vennskap og turer, interaktive samlinger og leir på Solstrand 
Camping med rundt 200 elleville konfirmanter og ledere fra hele Sørlandet, 
tror vi du vil få et uforglemmelig og minnerikt år med mange opplevelser og 
spennende oppdagelser. 



PRAKTISK INFO 
Vi starter opp i månedsskiftet aug/sept 2018, og samles annenhver uke til en 
2-timers samling. Samlingene rullerer mellom Familiekirken og de andre 
samarbeidsmenighetene i regionen. Tentro-året avsluttes med høytidelig 
seremoni og festgudstjeneste i Familiekirken siste søndagen i april 2019. 
 

PRIS 
Tentro koster kr. 1000,- (500,- per 
semester). Dette dekker alt unntatt 
utenlandsturen, som går til London i 
vinterferien (uke 8). 
 

TUR TIL LONDON 
London-turen er et høydepunkt som 
blant annet byr på besøk i levende, 
moderne menigheter som Hillsong 
London og Holy Trinity Brompton, 
historiske og legendariske museer og attraksjoner, fotballkamp, shopping, god 
mat og spennende gatemarkeder og gateartister.  

I tillegg har vi en dag på Teen Challenge UK sitt senter i London. TC 
UK er den britiske grenen av arbeidet David Wilkerson startet blant 
kriminelle gjenger i New York på 1970-tallet. I dag er det blitt en global 
bevegelse, representert i Norge er ved Maritastiftelsen, som jobber aktivt for 
rettferdighet, mot menneskehandel, rusproblematikk og kriminalitet, gjennom 
forebyggende arbeid, ettervern og, ikke minst, evangelisering. Vi skal bl.a. være 
med TC på outreach i London for å hjelpe fattige, hjemløse og trengende.  



	

PÅMELDING 
Påmeldingsfrist er 17. august. Ønsker  
du mer informasjon eller vil du melde  
deg på, kan du ta kontakt med  
Familiekirkens Tentro-leder  
Pål Kristian Helmersen på  
telefon 958 54 351 og melde  
deg på online her:  
https://goo.gl/forms/ivKPU88MmwitN7PG2.  
 
INFORMASJONSMØTE 
Alle nysgjerrige og/eller interesserte er 
velkommen til uforpliktende infomøte i 
Familiekirken onsdag 27. Juni kl. 17:30. 
 
FØLG OSS 
Følg oss på facebook og på  
Familiekirkens hjemmeside, og  
ta kontakt hvis du lurer på noe.  
 

For mer info om Tentro,  
se her: www.tentro.no. 
 
                                              Pål Kr. Helmersen 

Sommerkroveien 10, 4515 Mandal 
www.familiekirken-mandal.no 


