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Misjonskirkens  konfirmant arbeid! 
Innføring i kristen tro Fellesskap London-tur 

 

Info om London tur 2019. 
 

De siste seksten årene har pastorparet Bodil & Gordon Kleppe hatt 
konfirmantturer til London. Dette har vært en kjempe suksess som vi 
selvfølgelig ønsker å følge opp også for årets konfirmantkull.  
’ 

Fra å være en ide har Gordon arbeidet mye med å utarbeide et godt 
gjennomtenkt og prøvet turopplegg og program som fungerer. Dette har 
blitt en suksess som har spredd seg og mange kirker i Norge har begynt 
med det samme etter ham. Gordon har reist med mange grupper både til London og til Israel som 
reiseleder, og har hatt mye moro med sitt ”reisebyrå”, ”Kleppe-reiser” J som arrangør av turene.  
 

I år samles konfirmanter fra hele landet til felles tur til London med ”Kleppe-reiser” i samarbeid med 
Herøya Misjonskirke, og de vil gjøre sitt beste for en uforglemmelig opplevelse for årets konfirmanter. 
Denne turen er selvsagt helt frivillig, og konfirmantene og foresatte står helt fritt til å bestemme om de 
ønsker å være med. Konfirmasjonsundervisningen går som normalt hele skoleåret frem til 
konfirmasjonssøndagen uavhengig av turen, men vi håper selvsagt at alle blir med… 
 
Hvem reiser? Du som har fått dette info-brevet er heldig! Du er av dem som blir tilbudt en plass på årets 
tur. Konfirmanter og ledere fra Grenlandsmenighetene Skien, Gjerpen og Herøya. Vestfold blir med 
representert med konfirmanter fra Larvik. Troms fylke sender konfirmanter fra Tromsø. Aust-Agder 
menigheten Bjorbekk, Fevik og Arendal blir også med. Vi gleder oss… 
 

Tidspunkt og påmelding? Se websiden. Alle gruppene er fordelt på 2 datoer. Påmelding skjer på 
www.heroyamisjonskirke.no.  Frist: 1. Oktober!!! Husk at det er passnavnet som skal skrives inn!!! Dette 
er meget viktig. Feil navn kan gi et ekstra gebyr til den reisende. 
 

Fri fra skolen: Londonturen er alltid frivillig for konfirmantene, men vi håper alle blir med på turen. Det 
er foresatte som har siste ord om deres konfirmant skal reise til London med oss. Det fordi at konfirmanten 
må ta fri ca. 2 dager fra skolen. Foresatte må selv ta en faglig bedømmelse på om deres konfirmant kan 
være borte fra skolen disse dagene. Konfirmanten/foresatte må selv be om fri fra skolen. Søknadskjema 
med info om turen kan fås av undertegnede som en hjelp eller vedlegg til søknad. Husk at fra påmeldingen 
er sendt via web er dere pliktig å dekke kostnadene hvis konfirmanten skulle trekke seg fra turen. 
 

Hvorfor denne turen? Vårt ønske er at konfirmanter og all ungdom som kommer til våre Misjonskirker 
skal finne seg til rette, at de skal trives og knytte bånd til hverandre og til Misjonskirken. Her er det et 
åpent og godt miljø hvor vennskap blir til for livet. Her er det mennesker som ønsker dem det beste og 
som vil gi dem det beste. For oss er dette en metode som gir nye og store muligheter til å oppnå dette, i 
tillegg til at konfirmasjonstiden blir mye mer spennende og morsom.  
 

Konfirmantene selv vil utvikle seg i forhold til det samfunnet de skal leve i. Å oppleve andre land, 
kulturer, mennesker og språk vil være av stor betydning for dagens unge før de går inn i de voksnes 
rekker. Og ikke minst vil de få en kjempeopplevelse i konfirmasjonstiden. Dette er i høyeste grad, etter 
vårt syn, kanskje den beste måten å drive et ungdomsarbeid på!  
 

Dugnadsarbeid og pris: Noen steder betaler konfirmantene alt selv, mens andre menigheter har gjennom 
sitt dugnadsarbeid fått nærmest gratistur til London. De konfirmantgrupper som er blitt invitert med på tur, 
må selv planlegge sitt eget dugnadsarbeid da vi ikke har kapasitet til å legge opp en stor dugnadsplan for 
andre enn konfirmantene på Herøya. Lederteamet på hvert sted vil følge opp denne delen med dere.  
 

Dugnad betyr ikke at turen blir gratis, men vi håper at utgiftene blir minimale gjennom dugnadsarbeidet. 
Pris på årets tur er satt til kr. 4.999,- pr person basert på fjorårets pris som inkluderer det meste. 
Praktiske opplysninger knyttet til turen, samt endelig pris - vil både konfirmanter og foreldre bli orientert 
om underveis gjennom de lokale ledere. Se web-side for mer info og forpliktelser ved påmelding. Alle 
konfirmanter, foresatte og ledere i Grenlands-området blir invitert til en felles info-møte ca 2-3 uker før 
London turen finner sted. 

Gled dere og velkommen på tur! 
 

 
Reiseleder på konfirmantturene til London 

 


