
Aksjon Flyktning 2020  
 

Kjære konfirmant ! 

Målet med natten er at du gjennom opplevelser, rollespill 

og møte med mennesker skal få en liten opplevelse av 

hva det kan innebære å være flyktning. 

Det handler om innlevelse, forståelse og menneskeverd.   

Dere vil ikke bli utfordret på ting som er farlige! 

Men utfordrende kan det nok være.  

Ved å være en aktiv medspiller vil vi love deg at dette kan være et minne for livet!  

Det er veldig lurt å leve deg inn i rollespillet , og spill din rolle!  

 

Fredag 6. mars   Fremmøte i Landvik kirke  
 

-  Konfirmanter fra Landvik,  Østerhus,  Eide,  Grimstad  
   og Misjonskirka   møter kl 22.00 
 
- Fjære og Fevik og Norkirka- konfirmantene møter kl 23.00 
 
Etter gudstjenesten skal alle gå til Resvik bedehus for nærmere informasjon.   
Hva som siden skjer får være en liten hemmelighet, det blir noe utendørs og noe innendørs. 
  

Gruppeledere vil være i følge med konfirmantene hele tiden! 
 

Konfirmantene skal ha med: 
- Lommelykt/eller hodelykt 
- Refleksvest! NB!  
- Noen Wienerpølser!  NB: ikke grillpølser, ikke pølsebrød 
       De vil bli samlet inn på Resvik bedehus. Så blir det servert senere på FMU.  
- klær etter forholdene. Uteklær . Vintersko / støveletter . Genser.    

Det er ikke værforbehold! Det er meldt kaldt vær. 
- Skrivesaker. Og en liten sekk å ha dette i. (Mobiltelefoner tas med på eget ansvar) 
 

 

Retur for alle:    Lørdag 7. mars  om morgenen kl 06.00  
 

Konfirmantene må hentes på FMU v/ Fjære kirke 
 

 
På neste side står hvilken gruppe du er i. Av sikkerhets-messige 

grunner er det IKKE LOV Å BYTTE GRUPPE. 

 
Det er viktig at du husker navnet på gruppa di.  

F.eks: «Landvik 1 - Syria” 



Gruppe: Grimstad – Syria: 
 

Elias Follegg 

Elizabeth Mary Aasen 

Halvard Rosland 

Hannah Skretting Kristiansen 

Kaja Tobiassen Pedersen 

Karoline Ellingsen 

Lea Thornquist  Nordanger 

Olivia Andrea Berggren Nilsen 

Pernille Linnea Ruud Olsen 

Sivert Grov Hanssen 

Victor Aasen 

Lucas Dalane 

 


