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HETT NOK: Illusjonist Ruben Gazki trollbandt over 400 unge på lørdagens Midtnatta i Bardufosshallen. (Fotos: Svenn A. Nilsen)

Trollbandt over
400 konfirmanter
BARDUFOSS: 410 konfirmanter fra Indre Troms og Senja prostier var
lørdag samlet i Bardufosshallen til årets utgave av Midtnatta. Målet er å
få ungdommen til å se at de ikke er alene og får dem til å tro på seg selv.
Ivar Løvland

– Det ble en ny fin utgave av
Midtnatta, sier Anne Marit
Prestø.
Hun er kateket i Bardu
menighet, og med i styringsgruppa for Midtnatta. Den årlige
konfirmantfestivalen startet i sin
tid opp på Finnsnes, ble senere
flyttet til Silsand av plassmangel,
men har de senere år vært arrangert i Bardufosshallen. Der
har de flere rom til rådighet for
alle de ulike aktivitetene som
inngår i arrangementet.
Lørdag ettermiddag møttes
årets 410 konfirmanter i de to
prostiene. På Bardufoss var det
ulike aktiviteter, i tillegg til gudstjeneste, preken, sang, bønn og
nattverd. Koret Privilegium
Gospel sang, og det ble konkurrert i volleyball og foto.
Tema for konfirmantfestivalen
var «En for alle, alle for en».
Illusjonist Ruben Gazki har vært
med flere år, og han holdt et
show med vekt på å få fram ungdommenes unikhet og få dem til
å tro på seg selv.
– Han lurer oss alle år etter år
med sine tryllerier. Han bruker

EN FOR ALLE ...: Tema for
Midtnatta 2015 var «En for alle,
alle for en», som dette bildet
symboliserer.

illusjoner for å fortelle ungdommene at Gud har tro på dem, og
at de må ha tro på seg selv, sier
Anne Marit Prestø.
Hun er storfornøyd med ungdommene som var på helgas ar-

rangement, og roser også all
hjelp de får for å lage i stand festivalen år etter år.
– Det koster mye å frakte alle
til Bardufoss i buss, men vi får
heldigvis god hjelp fra næringslivet for både det og til innkjøp
av varer til kafédelen vår.
Samtidig stiller Røde Kors med
folk som gjør det hele trygt og
godt, og soldater fra Soltun
soldatheim både rigger opp og
rigger ned etter arrangementet,
roser Prestø.
Midtnatta er et rusfritt og
lukket kirkelig arrangement.
Første gang det ble arrangert var
for ti-tolv år siden. Lørdag var
det foruten de tidligere nevnte
aktivitetene også rodeoridning,
sumobryting, kortspill, dataspill,
bordtennis og fotballspill på
agendaen. Det var et eget
kreativt rom for de som ville lage
noe, og for dem som ønsket ro
var det også et «stille-rom». 15–
20 innslag ble presentert fra konfirmantene under «åpen scene».
Med var også fjorårskonfirmanter og unge ledere. De
sørget for at kvelden ble
vellykket fra start og til avslutning ved midnatt.

RODEO: Rodeoridning var av aktivitetene som konfirmantene kunne
være med på lørdag kveld.

