
Jørn Syversen 
Pastor i Sentrumkirken 
Tema: «Kirken - mer enn en 
bygning». 

Frode Rensel 
Sosiallærer, Hole ungdomsskole.  
Tema: «Tro» 

Sentrumkirken Ringerike 
Postboks 1280, 3503 Hønefoss 
Telefon: 32 12 18 38 
E-post: epost@sentrumkirken.no 
Web: www.sentrumkirken.no 

Noen av foredragsholderne 

Tonje Christine Hallsteinsen 
Teaterpedagog og regissør 
Tema: «Bli den beste utgaven 
av deg selv» 

Fred Erlandsen 
Lærer, Hov ungdomsskole. 
Tema: «Hvordan takle mot-
gang?». 

Konfirmantene er også med på 
Vinterleir på fjellet - sammen med resten av ungdomsmiljøet i Sentrumkirken. 
Fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp - sammen med alle de andre konfirmantene 
på Ringerike. 

Stian Høibråten 
Leder for Freezone,  
Stiftelsen Positiv Oppvekst 
Tema: «Valg» 

Tina Odderbø Idland 
Lærer, Veienmarka ungdoms-
skole 
Tema: «Venner og kjærester» 

I tillegg er også flere tidligere 
konfirmanter med som miljø-
arbeidere. 



Alternativ 
Konfirmant 
Undervisning 
 

Et åpent tilbud til alle konfirmanter i Ringerike, Hole og Jevnaker  
Fokus på bevisstgjøring og refleksjon rundt tro og livsverdier  
Spennende foredragsholdere, samtaler, dialog, diskusjoner 

Samlinger annenhver uke i perioden august - mai  
Sosiale turer og ekskursjoner  

 
Det er ikke noe krav om medlemskap for å kunne delta på konfirmasjonsopp-
legget i Sentrumkirken. Man behøver heller ikke å ta noe spesielt standpunkt i 
forhold til tro og livssyn – verken på forhånd eller underveis i konfirmantåret. 
 
 

Hovedtemaer: 

AKU 

Fakta om Sentrumkirken  
Sentrumkirken ble etablert i 1996, og er en selvstendig kirke med åpne og 
positive relasjoner til alle i det varierte kirkelandskapet. Vi ønsker å gi dagens 
mennesker et troverdig bilde av Jesus, ved å skape en «bry-seg-om kultur» og 
et engasjement for byen og enkeltmennesker.  

 Hver søndag har vi Kirke i Kultursenteret, Bysalen Amfi kl. 11:00. Sentrum-
kirken er også medeier i Regionalt Kulturhus Ringerike, og var sammen med 
det lokale kulturlivet medspiller i en omfattende dugnadsprosess som resulter-
te i realiseringen av Ringerike Kultursenter. 

Barn, ungdom og kultur er viktige satsningsområder for Sentrumkirken. Kultur-
akademiet samler ukentlig 100 barn og unge til øvelser innen sang, dans og 
teater. De er bl.a. med som aktører på «Et juleønske» - som er en av de størs-
te årlige oppsetningene i Kultursenteret.  

Det er også egne samlinger for ungdom, i tillegg til turer og andre miljøbyggen-
de satsninger. 

 Sentrumkirken er i tillegg samarbeidspartner for Stiftelsen Positiv Oppvekst 
som driver Freezone - ungdomsklubb og -kafé i tilknytning til Ringerike Kultur-
senter. Freezone har åpent hver onsdag og fredag gjennom skoleåret, og er 
en populær møteplass for byens tenåringer. 

 
 


