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Innholdet i konfirmanttiden 
Konfirmantplanen er en del av menighetens trosopplæringsplan og skal ses i sammenheng med 

denne.  

Konfirmantplanen vil bli evaluert og revidert hvert år ut fra ressurser og kullets størrelse.  

Konfirmantene skal ha minst 60 timer undervisning. Vi velger å tilby ca 70. Mange unge har en svært 

travel hverdag med mange forpliktelser, deltakelse i idrett osv, og ved å tilby litt flere timer, gis det 

en viss fleksibilitet.  

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og 

sammenhengende trosopplæring som 

 vekker og styrker kristen tro  

 gir kjennskap til den treenige Gud 

 bidrar til kristen livstolkning og livsmestring  

 utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, 

uavhengig av funksjonsevne.  

VI DELER tro og undring 

VI DELER kristne tradisjoner og verdier  

VI DELER opplevelser og fellesskap  

VI DELER håp og kjærlighet 
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LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING Trosopplæringen skal fremme opplevelsen av egenverd og legge 

til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved 

Guds kjærlighet.  

I løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene få mulighet til å oppleve hvordan troen kan være 

en dimensjon som har betydning for dem i deres daglige l iv. De skal hjelpes til å bli bevisst sin verdi 

og sine muligheter til også å bety noe for andre. De skal få oppleve konfirmasjonsundervisningen som 

en arena der de trygt kan komme med sine tanker om tro og tvil og der ingen spørsmål er for store, 

for små eller for dumme til å løftes fram. De skal møte voksne, både ansatte og andre i menigheten 

som viser dem respekt og omsorg. De skal oppleve toleranse for ulike tanker og meninger. 

Arbeidsmåter: 

- Gjennom lesing av bibeltekster lære en barmhjertig og nådig Gud å kjenne.  

- Samtaler, refleksjonsøvelser og diskusjonsopplegg.  

- Øvelser og leker (som vote with your feet, dramatiseringer osv). 

- Gjennom praktisk handling (som under Fasteaksjonen).  

- Uformelle fora som leirbål, måltider, hyggestunder med spill, og turer der samtaler kan flyte 

fritt. 

- Oppleve den felleskirkelige ungdomsklubben.   
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KIRKENS TRO OG TRADISJON Gjennom trosopplæringen skal barn og unge lære å kjenne den 

treenige Gud gjennom Bibelen som Guds ord, trosbekjennelsen, sakramentene og andre sentrale 

uttrykk for kirkens tro. Barn og unge skal bli kjent med de kristne høytidene og kirken de tilhører.  

I løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene bli kjent med sentrale bibeltekster, 

trosbekjennelsen og nattverden. De skal få en dypere erkjennelse av hva det betyr å være døpt, og 

hvordan dåp og konfirmasjon henger sammen. De skal bli kjent med Vadsø Menighet: De skal få 

møte de ansatte og få vite hva deres arbeidsoppgaver er og hvordan menigheten jobber. De skal 

også gjøres kjent med det organisasjonslivet som lever i menigheten utenfor arbeidstida. De skal bli 

kjent med kirkebygget vårt og symbolikk og utsmykninger. De skal lære om hvordan Den Norske kirke 

er bygget opp og hvordan vi er en del av en verdensvid kirke.  

Arbeidsmåter: 

- Undervisning der bibeltekster settes inn i en sammenheng. 

- Undervisning om trosbekjennelsen, Herrens bønn og andre tekster som brukes på 

Gudstjenester.  

- Omvisning i hele kirka 

- Samarbeid med speidergruppa 

- Samarbeid med misjonsutvalget 

- Høre kirkekoret på gudstjenester  

- Bli trygg på nattverden under leiren om høsten og gis mulighet til å gå til nattverd der i en 

trygg setting uten mange andre til stede. 

 

 
Konfirmantarbeid  
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KRISTEN TRO I PRAKSIS Gjennom trosopplæringen skal barn og unge arbeide med hva det vil si å 

være elsket av Gud, elske seg selv, sin neste og Gud. De skal lære å be, lese Bibelen, feire 

gudstjeneste og vise nestekjærlighet i praktisk solidaritet. Barn og unge skal få uttrykke seg selv, 

sin tro og sin skaperevne. 

I løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene jobbe med det dobbelte kjærlighetbudet og møte 

bibeltekster som omhandler guds kjærlighet og omsorg for den enkelte av oss. De skal få erfaring 

med bønn og få reflektere over hvordan bønn kan være meningsfullt i både glede, sorg og 

vanskeligheter. De skal bli kjent med gudstjenesten og selv bidra i gudstjenester. De skal få uttrykke 

seg gjennom musikk, drama og billedkunst. 

Arbeidsmåter: 

- Undervisning om sentrale bibeltekster 

- Mulighet til å skrive bønner som brukes under bønnevandringer, og bønner de ikke ønsker å 

dele med noen. Få erfaring med å bruke lysgloben.  

- Undervisning om bibelen, om hvordan den er bygget opp og hvordan man slår opp i den.  

- Lære om leddene i gudstjenesten, delta på gudstjenester og selv være med på å planlegge og 

gjennomføre gudstjenester .  

- Delta i musikkgruppa og spille eller synge på gudstjenester.  

- Være med på å utsmykke kirka til gudstjenester.  

- Lære om,- og bidra i arbeidet med menighetens misjonsprosjekt.  

- Lære om Kirkens Nødhjelp og gå med bøsser.  
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Medvirkning 
Barn og unges medvirkning: Planen vektlegger barn og unge som fullverdige deltakere i 

menighetens fellesskap. Under overskriften «Vi deler» fokuseres det på at i menighetens fellesskap 

veksler en mellom å være mottaker, deltaker og medarbeider i menighetens arbeid.  

Konfirmantene hører til i menigheten vår og er fullverdige medlemmer selv om de fleste av dem 

kanskje ikke har vært på så mange gudstjenester før de starter konfirmanttiden. Helt fra de begynner 

(for de fleste er dette allerede på våren, på ”kirke-ABC”), vektlegges det at kirka og menigheten er 

deres, og at det heter ”vi” og ikke ”dere” enten det dreier seg om salmer, sakramenter eller hvor 

vaffeljernet og feiekosten befinner seg. 

Konfirmantene er likeverdige deltakere i gudstjenestelivet og respekt om omsorg for hverandre 

gjelder alle.  

I konfirmanttiden styrkes båndet og tilhørigheten til menigheten. De unge skal ha reell mulighet til 

medvirke gjennom å bidra med sine tanker og ideer.  
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Læreverk 
- Con Dios (klassesett) 

- Konfirmantbibelen (deles ut) 

Smågrupper 
Hvert år deles konfirmantene inn i smågrupper der de får fordype seg i ulike deler av menighetslivet. 

Gruppene fungerer også som arbeidsgrupper på weekender og leir.  Ca 6 timer undervisning i 

gruppene 

Grupper 2017/2018 
- Speidergruppa: Er knyttet opp mot menighetens speidergruppe. Konfirmantene i denne 

gruppa er med på tre eller flere ordinære speidermøter (de kan velge når), er medarrangører 

på ”Skaperverket er ikke til salgs” og deltar på Globalaksjonsgudstjeneste og Lysmesse. 

- Misjonsgruppa: Har to- tre samlinger sammen med Anny Gerd Marki (menighetens 

misjonskontakt), er medarrangører til misjonshelg og har oppgaver i forbindelse med 

fasteaksjonen.  

- Musikkgruppa: Jobber sammen med kantor om musikkinnslag til Gudstjenester. Kan ha to-fire 

øvinger utenom oppsatte verksteddager.  

- Kunstgruppa : Lager utsmykninger til gudstjenester. Er medarrangører til opplegg rundt 4- års 

kirkebok. Utsmykker gapahuken på øya til friluftsgudstjeneste ”skaperverket er ikke til salgs.”  
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Faste opplegg/helger 
Hva Når Innhold Arbeidsmåter timer 

Leir 
m/Vardø 
Levajok 

Hytte og 
kapell.  

1.-3. sept  Faglig innhold:  
Slå opp bibelen  
Reformasjonsåret, Luther.  

Bønn og nattverd. 
 
Bibeltekster:  

- De 10 bud 
- Joh 3:16 

- Trosbekjennelsen 
- Matt 28:18-20 
- Joh 14:6 

- Matt 22: 37-39 
- Herrens bønn 

- 1. Mos 
 
Salmer: Må din vei komme 

deg i møte. 
Amazing Grace.  
Kyrie (afrikansk).  

Undervisning 
 
Natursti med praktiske oppgaver og 

oppgaver knyttet til formiddagens 
undervisning.  
 

Leirbål med sang og leker. 
 

Kveldsandakter og Morgenandakt i 
kapellet. 
 

Kort om bønn og nattverd knyttet til 
andaktene. 

15 
 

Skaperverket 
er ikke til salgs 

16.-17 
sept 

Faglig innhold: Skaperverket 
er ikke til salgs, forvaltning, 
vern om skaperverket, 

solidaritet…  
 

Bibeltekster:  
- Salme 8, 
- Salme 24 

 
Salmer:  
Han skapte skogen. 

Må din vei komme deg i møte. 
Syng for Herren.  

Måne og sol.  

Lørdag: Undervisning med introduksjon 
til tema, film, vote with your feet osv.  
 

Jobbing i grupper med forberedelser til 
gudstjenesten. 

 
Søndag: Vandregudstjeneste som 
avsluttes på øya der kunstgruppa har 

utsmykket gapahuken. Nattverd ved 
gapahuken 
 

Etter gudstjenesten: Familedag på øya 
med opplegg for barn knyttet til 

bibeltekster.  
 
Samarbeidspartner: Speidergruppa.  

6 

Ung messe 18.-19 
nov 

Faglig innhold: Høytider. 
Gudstjenestens oppbygging.  
Nattverd. Menneskeverd.  

 
Bibeltekster:  
Matt 21:1-11 

Jesaja 9 
Luk 2: 1-20 

Joh1: 1-14 
 
Salmer: 649, 287 

 

Verksted med undervisning, samtale, 
film, vote with your feet…  
 

Jobbing i grupper med forberedelser til 
gudstjenesten: 

- Musikk 

- Bønner 
- Utsmykning 

- Bønnevandring 
- Tekstlesning 
- Preken 

 
Gudstjeneste med stor grad av 
medvirkning fra konfirmantene. 

8 
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Fasteaksjonen  April Faglig innhold: Om Kirkens 
Nødhjelp og Fasteaksjonen.  

 
Bibeltekster:  
 

 
Salmer:  

Vi kommer til deg i bønn. 
Vi rekker våre hender fram.  
Han skapte skogen. 

 

Helg med undervisning, handelsspillet, 
forberedelse til bøssebæring, film om 

Kirkens Nødhjelps prosjekter knyttet til 
vann, Jonnas bøsseskole.  
 

Forberedelse til Gudstjeneste. 
 

Fasteaksjonsgudstjeneste der 
konfirmantene har små oppgaver. 
 

Bøsseinnsamling tirsdagen. 

8 

Samtale-
gudstjeneste  

12-13 mai  Faglig innhold:  
Tverrsnitt av det vi har jobbet 

med i år.  
 
Bibeltekster: 

- Joh 3:16 
- Matt 28: 18-20 

- Joh 14:6 
- Matt 22: 27-39 

 

Salmer:   
Konfirmantene får være med 
på å velge ut. 

Verksted der konfirmantene jobber i 
grupper med forberedelse til 

gudstjenesten: 
- Musikk 
- Bønner 

- Utsmykning 
- Bønnevandring 

- Tekstlesning 
- Preken 

Gudstjeneste med stor grad av 

medvirkning fra konfirmantene 

6 

                                                                                                                                                                                                        
41 timer 
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Obligatoriske og anbefalte gudstjenester 
Konfirmantene skal delta på minst til gudstjenester i løpet av året. Noen av disse er obligatoriske for 

alle, mens noen er obligatoriske for enkelte av smågruppene, men vi sender også ut sms til hele 

kullet med oppfordring til å delta på disse.  

- Presentasjonsgudstjeneste 

- Skaperverket er ikke til salgs  

- 4- års kirkebok (obligatorisk for kunstgruppa) 

- Ung messe 

- Lysmesse (obligatorisk for speidergruppa) 

- Globalaksjonsgudstjeneste (Obligatorisk for speidergruppa) 

- Misjonsgudstjeneste (obligatorisk for misjonsgruppa) 

- Fasteaksjonsgudstjeneste 

- Samtalegudstjeneste 

- Konfirmasjon (Konfirmasjon i Vadsø: 19. og 20. mai. I VJ: 27.mai) 

Alle skal delta på minst 10.  

Undervisning på ettermiddagstid  
4x dobbelttime (inkludert lite måltid): 

Innhold: 

- Liv og død- begravelse- besøk på kirkegården. 

- Kirka og menigheten. Omvisning i Kirka. Om vår menighet.  

- Samliv/kjærlighet/grenser. (Sunt og Sant) 

- Påsken, Jesus.  

- Om ulike kristne trossamfunn med vekt på læstadianismen. 

Ungdomsklubben 
I Vadsø har vi felleskirkelig ungdomsklubb for ungdomsskoleelever. Frelsesarmeen, Indremisjonen, 

Filadelfiamenigheten og Vadsø menighet samarbeider om dette tilbudet som foreløpig har fast 

tilhold i Frelsesarmeens lokaler. Vi vil også bruka kirka og menighetshuset, samt speiderhytta og 

naturen som arena. Klubbkvelder består av spill, litt å spise, musikk, uformelle samtaler, andakt og 

undervisning i form av quiz, film, diskusjonsopplegg eller øvelser.  

Konfirmantene skal møte opp på minst en klubbkveld i løpet av året, men kan selv velge når.  
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Ressurser, ansvar og samarbeid 
Sognepresten har hovedansvar for konfirmantundervisningen. Diakon/diakonmedarbeider har 

hovedansvar for helgene knyttet til Skaperverkets dag (Skaperverket er ikke til salgs) og 

Fasteaksjonen. Menighetspedagog bidrar med pedagogisk tilrettelegging for hele gruppa og for 

konfirmanter med behov for litt mer tilrettelegging. Diakon/diakonmedarbeider har ansvar for 

oppfølging av konfirmanter med større vansker eller særskilte behov.  

På leir, weekender og så videre samarbeider staben tett om planlegging og gjennomføring. På disse 

samlingene har sognepresten ansvar for den teoretiske undervisningen, menighetspedagog bidrar 

under verksteder, kantor har ansvar for musikkgruppa og hovedansvar for valg av salmer, øvrig stab 

bidrar praktisk med matlaging, teknisk hjelp og så videre. 

Vi samarbeider med misjonsutvalget, Frelsesarmeen og speidergruppa. Til leir og weekender prøver 

vi å rekruttere frivillige og foreldre. Det er også aktuelt å engasjere folk til enkelte oppgaver der det 

er naturlig.  
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Oppmøte 
Konfirmantene fører selv oppmøte på kort som oppbevares i kirka. I januar gjennomgås oppmøtet og 

de som er i ferd med å få for få timer kontaktes. 

Timetelling 
Gudstjenester: 10 timer 
Helger og faste opplegg: 41 timer 

Undervisning på ettermiddagen: 8 timer 
Smågrupper:  6 timer 
Ungdomsklubben: 3 timer 

Sum 68 timer 
 

 

Vi ber om Guds 

velsignelse over 

konfirmasjonsåret. 

Må det bli til glede og 

berikelse for alle. 




