KIRKE FOR KONFIRMANDER

Omrejsende Team
Elisabeth Old Nørgaard
Jeg hedder Elisabeth og er 18 år. Til dagligt går jeg på
HF i Herning og er i gang med mit sidste år. I min fritid
nyder jeg at være sammen med venner og har også et
arbejde ved siden af.
Jeg glæder mig til at være en del af det omrejsende
team og er spændt på at komme i gang. Jeg håber, at
konfirmanderne ved dette projekt kan få øjnene op for
kristendommen på en ny og positiv måde, når det er
unge, der kommer og fortæller om tro og kristendom.
Det håber jeg vil give en effekt og det vil jeg gerne
være en del af.

Andreas Staunstrup Jensen
Jeg hedder Andreas, er 17 år og kommer fra en by der hedder Ørnhøj.
Jeg er begyndt på mit andet år på Holstebro Gymnasium. Til daglig
spiller jeg fodbold med mine efterskolevenner og synger og spiller så
meget musik som jeg kan komme til.
Derudover arbejder jeg i Spar i Ørnhøj, hvilket jeg har gjort i cirka et år
nu, så der er nok at se til.
Jeg ser frem til forløbet med det omrejsende team, hvor jeg
forhåbentlig møder en masse nye rare unge mennesker og får en
masse gode snakke og en masse spas.

Nikolai Vestergaard Nielsen
Mit navn er Nikolai Vestergaard Nielsen jeg er 17 år og i hverdagen
går jeg på Herning Gymnasium, hvor jeg lige er startet i 2.g. I min
fritid går jeg i KFUM og KFUK i Timring og spiller fodbold og
badminton. Jeg glæder mig til at være i det Omrejsende Team, hvor
jeg kan fortælle om mine oplevelser fra folkeskole, efterskole og
gymnasiet som en ung kristen.
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Mikkel Kjær
Jeg hedder Mikkel Kjær, jeg er 17 år og bliver 18 her til
september. Jeg bor ude på landet tæt på en meget lille by
der hedder Vejrum. Til dagligt er jeg i lære som elektriker
ved et firma der hedder ølby-el service, lige pt går jeg på
skole i skive. Jeg går til KFUM og KFUK i Timring, hvor vi
laver en masse sjov og spas og hygger os rigtig meget. Jeg
er også medlem af Holstebro Ten Sing. Her laver vi også en
masse sjov og spiller en masse musik.
Jeg tror det bliver rigtig spændende at blive medlem af det
her Omrejsende Team fordi, jeg godt kan lide at gøre noget
for andre mennesker og forhåbentlig gøre så de får en god
og sjov oplevelse. jeg tror også det bliver en udfordring, da jeg ikke rigtig har prøvet at være med
i sådan noget her før. Desuden vil jeg rigtig gerne være med til at bakke op om KFUM og KFUK.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og håber at vi får nogle gode møder.

Katrine Riis
Hej, mit navn er Katrine Riis. Jeg er 18 år gammel og kommer fra en
lille by der hedder Timring.
Til dagligt går jeg på HF i Herning. I min fritid er jeg engageret i KFUM
og KFUK, hvor jeg både går i klub og til Ten Sing.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være en del KFUM og KFUK’s
omrejsende team, da jeg tror vi kan lære konfirmanderne en masse,
men også at de kan lære os noget. Derfor elsker jeg også at møde nye
mennesker, så tror det bliver et spændende projekt, med mange nye
indtryk.

Jakob Simonsen
Jeg hedder Jakob Simonsen og er 18 år gammel. Jeg går på
handelsgymnasiet i Ikast, hvilket lige i øjeblikket er min eneste faste
beskæftigelse. Jeg har netop afsluttet mit første år og ser frem til at
starte i 2. G efter ferien. Før jeg startede på min uddannelse, gik jeg på
Nøvlingskov Efterskole i 9.- og 10. klasse.
Jeg kommer jævnligt i KFUM og KFUK til diverse arrangementer for
unge, eksempelvis Wonderful Days og Hvide Klit familiecamps.
Derudover kommer jeg som regel i unge voksne i Ikast hver uge.
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Jeg synes det er vildt fedt at mødes med folk i disse fællesskaber, hvor man både kan have det
mega sjovt sammen og også fordybe sig i sin tro og få udfordret sine holdninger både politisk og
etisk.
Jeg glæder mig til at være en del af det omrejsende team, og jeg håber at komme til at lære
ligeså meget om de unge konfirmanders holdninger og tanker, som de forhåbentlig kommer til
at lære af vores erfaringer som unge kristne. Jeg glæder mig også til at vise hvad det er jeg og
KFUM og KFUK står for.

Annemette Krogsgaard
Hej! Mit navn er Annemette Krogsgaard, jeg er 17 år
gammel og kommer fra Gudum ved Lemvig. Til daglig
går jeg på den musiske linje i 2.g, på Lemvig
Gymnasium, hvor jeg i fritiden spiller klaver og danser
til gymnastik.
Med KFUM og KFUK har jeg bl.a. fundet ud af, at have
noget til fælles giver gode venskaber. Glæder mig
rigtig meget til, at møde de unge mennesker og lære
dem, men også mig selv nye ting.

Laura Vorre
Jeg hedder Laura, er 17 år og kommer fra Sunds tæt på Herning. Til
dagligt går jeg i 2.g på Herning Gymnasium. Når jeg ikke går i skole
arbejder jeg, eller er sammen med mine venner - og så går jeg desuden
til KFUM og KFUK i Timring.
Jeg tror det bliver rigtig fedt at være en del af KFUM og KFUK's
omrejsende team, og jeg håber at det medfører nogle gode snakke,
nye mennesker - men også en masse sjov!

Booking
For at booke en aftale med Omrejsende Team, kontakt KFUM og KFUKs kristendomskonsulent,
Morten Hougaard Sørensen på mhs@kfum-kfuk.dk eller tlf. 21444180

