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Dette brevet går til alle kirkeverger og alle proster i Hamar bispedømme. 
Det bes om at kirkeverger og proster distribuerer brevet videre til ansatte som er involvert i 
konfirmantarbeidet.  

Annerledes konfirmanttid våren 2020 og høsten 2020 

Til alle som arbeider med konfirmanter. 

Alternativ konfirmasjonsforberedelser for 2020-konfirmanter, årets kull og neste års kull.  

 

Dette skrivet i to deler omhandler konfirmasjonstiden, konfirmasjonsforberedelser og 

konfirmantundervisning i en annerledes tid.  

Del I omhandler konfirmasjonstiden for vårens kull og særlig inn mot 

konfirmasjonsgudstjenester  

Del II inneholder noen metodiske tips til undervisning/møtepunkt med tanke på noe 

annerledes organisering enn det normale. Mange av tipsene er hentet fra menigheters 

praksis i tiden vi nå er i.  

 

Del I 

Denne våren skulle mange menigheter ha avholdt konfirmasjonsgudstjenester. Og mange 

menigheter var akkurat kommet godt i gang med konfirmanttiden for høstens konfirmanter 

da alt endret seg. Restriksjoner i forbindelse med koronapandemien gjør at vi må forholde 

oss til de retningslinjer myndighetene gir. Helsemyndighetene antyder at det vil være 

begrensninger når det gjelder størrelse på forsamlinger også videre utover i 2020. Det er 

derfor aktuelt å tenke gjennom:  

- Alternativ avslutning av konfirmasjonsundervisning for årets kull med utsatte 

konfirmasjonsgudstjenester.  

- Alternative løsninger for gjennomføring av vårens planlagte 

konfirmasjonsgudstjenestene til høsten.  

- Alternativer inn mot hvordan planlagt sommerleir eventuelt kan gjennomføres 

annerledes  

- Alternative opplegg/tidspunkt for leir evt. i samarbeid med andre 

menigheter/organisasjoner  

I denne ekstraordinære situasjonen skal konfirmantene i årets kull bli konfirmert. Hamar 

biskop ber om at alle konfirmanter med planlagt vårkonfirmasjon, konfirmeres i løpet av 
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høsten. Det er ingen god løsning å utsette konfirmasjonene til neste vår. Menighetene må 

finne alternative måter å gi konfirmantene et opplegg på, og finne alternative løsninger for 

gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenestene til høsten.  

Det er viktig å ta hensyn til at menighetens ambisjoner for konfirmanttiden ikke bør overstige 

det man klarer å gjennomføre ut fra ressurser, økonomi og teknisk kompetanse. Dette betyr 

at konfirmantundervisning som i normalsituasjon innebærer 60-timer, er fleksibel mht 

timeantall for denne vårens kull. Noe fleksibilitet mht 60-timers regelen, kan også utvises for 

konfirmanter med oppstart høsten 2020 siden mange menigheter ikke får deltatt på 

planlagte konfirmasjonsleirer som normalt utgjør 30 timer. Flere organisasjoner er i ferd med 

å utarbeide alternative leirløsninger der hvor sommerleirene utgår, noe vi får mer kjennskap 

til etter hvert.  

 

Høsten 2020   

Det vil sannsynligvis være begrensninger i lang tid. Helsemyndighetene har gitt retningslinjer 

fram til 15.juni og for forsamlinger fram til 1. sept. Nye retningslinjer kan bli gitt på kort 

varsel.  

 

Det er viktig å finne gode lokale løsninger som passer ut fra lokaler, ressurser og antall 

konfirmanter. Alle må til enhver tid følge med på hva myndighetene sier om størrelsen på 

samlinger.  

 

Nasjonal bransjestandard for Den norske kirke med rettledning på gjennomføring med bla. 

retningslinjer for gudstjenester, undervisning og håndtering av smittevern, er nå kommet, se 

1. https://www.ka.no/sak/article/1552566 2. https://www.ka.no/sak/article/1552796   

 

Samlinger i kirkerom utover gudstjenester må også forholde seg til denne standarden, se 

punkt 2) over. I tillegg vil det alltid være nødvendig å stå i nær kontakt med kommunelegen 

ang. arrangement lokalt. Fortsatt vil det være ulike lokale avgjørelser som må tas med tanke 

på antall konfirmanter, lokalenes størrelse og ressurser for å holde gitte retningslinjer.  

 

Veien mot konfirmasjonsgudstjenestene i høst:  

Antall konfirmanter og størrelse på kirkerom vil være med på å avgjøre hva som blir gjeldene 

i den enkelte menighet.  

 

Noen aktuelle spørsmål inn mot konfirmasjonsgudstjenestene: 

• Mulighet for flere gudstjenester samme dagen slik at det ble færre i kirken samtidig?  

• Betyr flere konfirmasjonsgudstjenester samme dag at gudstjenestene er noe kortere?  

• Må vi ha begrensninger på antall gjester konfirmantene kan ha i kirken?  

• Bør det reserveres benker til hver enkelt familie? (samme husstand kan sitte tettere).  

• Hvordan gjør vi selve forbønnsdelen?  

• Hvordan gjør vi det med konfirmantkappene når flere konfirmanter skal bruke de etter                       

            hverandre?  

• Hvordan gjør vi det med vask av kirken mellom gudstjenestene dersom man må ha                         

            flere hver dag?  

• Går det an å streame gudstjenesten til et menighetshus?  

 

Planleggingsmessig, kan det være hensiktsmessig å legge inn noen tider ekstra i 

kalenderen for august/september og framover til konfirmantforberedelser. Møter i mindre 

https://www.ka.no/sak/article/1552566
https://www.ka.no/sak/article/1552796
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grupper med konfirmantene like før de utsatte konfirmasjonen(e) i høst, ser nå ut til å være 

mulig å få til. Dette vil kunne være en viktig arena for videre relasjonsbygging.  

 

For videre involvering etter konfirmant-tiden (lederopplegg mm), er det viktig å tenke 

gjennom former for samvær utover høsten. En mulighet kan være å invitere alle 

konfirmantene (etter konfirmasjon) når det er mulig, til en samling i forlengelse av 

forberedelsene (reunion), og motivere ytterligere til bl.a. lederkurs. (Der kan de også evt. 

møte ungdomsledere).  

 

Del II 

Noen metodiske tips   

 

Under kommer noen forslag til metodiske tips, henvisninger til ressurser som gir praktiske 

tips til vurdering/hjelp til lokal tenkning/planlegging med vekt på ikke digital undervisning. 

Tipsene vil også legges ut på våre nettsider og endringer/tillegg vil kunne komme til 

etterhvert. NB: Dette er ingen uttømmende liste, kun ment som innspill.  

 

Alternative konfirmasjonsforberedelser:  

Ungdom, ikke bare under Korona, bruker mye tid på sosiale plattformer. Nå bruker også 

skolen mange av de samme arenaene. Flere sier at vi som kirke, kanskje spesielt i 

konfirmasjonstiden, skal være noe annet enn det ungdommene får på skolebenken. 

Utfordringen vår er spesielt viktig nå som alternativet lett blir at vi må benytte oss av de 

samme plattformene som skolen.  

 

Under kommer noen innspill til ulike måter å ivareta relasjonen med konfirmanter og 

gjennomføre undervisning på, også av ikke digital art. Det å legge ut undervisning/film ol. av 

undervisning vil sannsynligvis være nødvendig for å få med dybden av innholdet, men vi må 

fortsatt søke etter å ha et variert og mangfoldig innhold. 

 

Tematikk i det følgende: 

• Alternativ konfirmantleir  

• Konfirmasjonsforberedelser - også tips til bruk på evt. «leir»  

• Undervisning også til høsten  

• Konfirmasjonsgudstjeneste  

• Ungdomsledere  

 

Alternativ til konfirmantleir – mulig «hjemmeleir»:  

Konfirmantleir har to hovedmål. Mye av innholdet i undervisningen gjennomføres i leiruken. I 

tillegg, er det sosiale viktig. Relasjon med hverandre og ledere, samt det å oppleve seg som 

en del av et kristent felleskap, er viktige dimensjoner i leirdager. Når det normale ikke er 

mulig å gjøre, utfordrer det oss i arbeidet med å finne alternative opplegg. Det kan være en 

mulighet å gjennomføre «bo hjemmeleir». 

 

For å gjøre alternativ konfirmasjonsundervisning og evt. «leiruke/bo hjemmeleir» så bra og 

annerledes som mulig kan det være at flere andre i staben, frivillige og/eller ungdomsledere 

kan bidra inn - både i  

utvikling av opplegg og gjennomføring. 

Bo hjemme-leir krever en del ressurser og planleggingstid før/under/etter gjennomføring  
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Noen viktige komponenter i konfirmasjonstiden:  

 

a) Relasjon  

• Ringe hver enkelt konfirmant (enten på telefon eller med video).  

• Opprette Facebookgruppe/Snapkonto eller lignende der dere og også f.eks 

ungdomsledere er synlige for konfirmantene i hverdagen.  

• Møte konfirmanter i mindre grupper, gå tur, samtale, div. uteopplegg, (inspirasjon 

ressursbanken.no «på sporet», filosofiske samtaler) 

• En leder (ungdom eller ansatt) med en gruppe konfirmanter lager et bidrag (en sang e.l) 

som samles inn til en felles film som viser det store fellesskapet 

• Der det er ungdomsledere, gi ungdomsledere en fast gruppe konfirmanter de har kontakt 

med.  

 

b) Kristen tro i praksis (nyttig også i en evt. leir):  

• Komme til kirken med en bekymringsstein e.l og bli tatt imot av en leder eller ansatt. Bli 

bedt for, velsignet eller lignende. Dette kan være alene eller i grupper på f.eks. 2-5.  

• Komme til kirken og få et lys – video på kvelden «live» der lederne tenner lys i kirken for 

alle med navn og alle konfirmantene tenner lys hjemme.  

• Kveldsavslutninger kan “strømmes”.  

• Lage et måltid hjemme og bruke et bordvers. Bordvers kan læres bort av ledere digitalt på 

forhånd.  

• Åpne opp for muligheten til å jobbe i par/grupper på noe tematikk. (Kanskje sammen med 

en ungdomsleder).  

• Utfordre til kreativitet en og en eller to og to; f.eks tegne, skrive, komponere mm. en 

besvarelse/oppgave (f.eks. dette tenker jeg om kirka mi, kirkeåret, hvem er Gud, de ti bud 

etc.), lage en film de må sende inn, lage lydspor/radioreportasje (Dersom oppgaven krever 

materiell kan dette legges ut for henting ved kirken).  

• «Kreativt bibelarbeid» - utgangspunkt i tekst – lage film, tegning, skrive dagboksnotat/brev, 

bønn etc.  

• Be konfirmanten lage brev til seg selv som de sender til kirken for oppbevaring (de kan få 

dette tilbake eksempelvis til reunion, oppstart av lederkurs eller når de fyller 18 år).  

• Å gjøre noe for andre - kan konfirmantene sette spor i lokalmiljøet? (jfr. regnbuetegninger i 

barneskolen, synge utenfor f.eks. sykehjem).  

 

c) Ulike undervisningsmetoder:  

• Levere materiell/pakke til konfirmantene på døren (i henhold til smittevernsreglene).  

• Sende materiell/motivasjon eller lignende til konfirmanten i posten.  

• Bruke Kristuskransen (en perle hver dag).  o Hente kransen/sende i posten.  

• WWJD-armbånd (What Would Jesus do?). Finnes også med ressurser til.  

• Undervisning i form av konkurranse med premie.  

• Lage undervisning live - med mulighet for konfirmanter å være interaktive - type webinar.  

• Bruke kart for å fortelle/gi oppgaver. (eks. Konfirmantene ser undervisning om påske/pinse 

på link, og har kart over Palestina utskrevet foran seg for å tegne/notere samtidig)  

• Kahoot - kan eks. gjøres på SKYPE der en deler skjermen slik at alle kan se spørsmålene  

• Konseptet til programmet “alle mot 1” på NRK.  
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• Tema«kveld» der konfirmantene kan sende inn spørsmål på forhånd til et panel med 

ansatt(e) og ungdomsledere – etter inspirasjon fra «Lørdagsrådet» på NRK, tilpasset bruk 

av «Helt ærlig» konseptet 

• Ta utgangspunkt i misjonsprosjektet menigheten har (hvis dere har en misjonsavtale) – og 

evt. lage «misjonstivoli»/mini innsamlingsprosjekt ol. (kan også gjøres uten misjonsavtale) 

• Salmeslag: Innsending av favoritt sang/salme, kommentere en sang/salme, utfordre til 

deling av f.eks sang/salme mm.  

• Lage opplegg ut fra «Geocaching-metoden» (Trygg Tro Vestre Toten) 

 

d) Bruke bibel:  

• Lage TikTok/Memes med bibelfortellinger.  

• Bruke bibelen sin aktivt ved å markere, legge inn notater etc. «Bibel som arbeidsbok».  

• Jobbe kreativt med bruk av konfirmantbibelen. 

o Dersom konfirmantene har “konfirmantbibelen” med hjelpesider, kan disse benyttes 

til oppgaver.  

• Ta utgangspunkt i ulike opplegg som konfirmantbøker har/lager  

  

e) Utflukter/besøke kirken:  

• Lage rebus/postløp rundt om kirken/kirkegården som konfirmantene må gjennomføre i et 

visst tidsrom.  

• Be de besøke kirken/kirkegården (utenfor) for å gjennomføre en oppgave/ta bilde etc.  

• Be de dra på en utflukt til et relevant sted i forbindelse med tema for undervisningen. 

(Klosterruiner, pilegrimsleden, skogskapell, fjellalter, andre trossamfunn etc.). 

  

f) Nett/film som ressurser:  

• Bruke kortere filmsnutter som supplement til digital undervisning/forelesning. (Enten fra 

ressursbanken eller aktuelle serier/filmer). (eks. Nyhetsklipp, Jølstad begravelsesbyråfilm, 

andre Youtube-filmer med ulik tematikk).  

• Se en spillefilm med spørsmål til samtale/ha en videosamtale i etterkant. (eks. Gjøkeredet, 

Hawaii Oslo, The Matrix, Narnia, Prinsen av Egypt, Pay it forward, De usynlige. NB: Husk å 

sjekke at de kan sees gratis/mulighet for å låne fra kirken).  

 

g) Linker til nettressurser for ansatte:  

• Ressurssider til utvikling av undervisning: ressursbanken.no, ungdomsarbeid.no, 

konfirmantbibelen.no 

• Den norske kirke på Facebook, Instagram: ungdomsarbeid i karantene, podcast; «i disse 

tider», nettsidene til kirkens bymisjon, bibel.no, kirkens nødhjelp etc. - Her kan også 

konfirmantene få mulighet til å gå inn for å lese/se/lytte.  

• Uteundervisning: Ressurssider på www.ressursbanken.no som kan brukes til inspirasjon 

og tilpassing til konfirmantarbeid ute: På sporet, Jordvenn, Reformasjonsopplegget med 

teser, Kristuskransen, Labyrintvandringer mm. 

 

h) Ungdomsledere:  

I forbindelse med konfirmantleir vil tilgang på og innvolvering av ungdomsledere være viktig 

å reflektere over. Noen menigheter har ungdomslederopplegg, andre menigheter har ikke 

det. Ettersom årets konfirmanter ikke får “leiropplevelsen” sammen med ungdomsledere, vil 

muligens søkning til lederopplegg bli vanskeligere. Uten lederopplegg, vil muligens neste års 

konfirmantforberedelser bli mer utfordrende. I utarbeidelsen av alternative opplegg vil det 

http://www.ressursbanken.no/
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derfor være viktig å reflektere over og involvere ungdomslederne slik at det kan oppstå 

relasjoner.  

Konkrete tips (som bygger på det noen allerede gjør):  

• Lage videomøter der alle lederne kan delta. (kanskje både ha felles, og dele opp slik at 

førsteårs-lederne og de eldre får egne møter). Dette kan både være planlegging, men også 

et sosialt møtepunkt.  

• Utfordre ungdomslederne til å være med å gjennomføre opplegg – for eksempel sammen 

med en gruppe konfirmanter (andakt, musikk, drama etc.) - se konkrete tips ovenfor.  

• Det kan være lurt å involvere ledere (evt. en liten gruppe) også i den første planleggingen 

av innholdet som skal gis i tillegg til gjennomføring.  

  

Så langt nå.  

God planleggingstid og møtepunkt med konfirmanter og deres familier de neste månedene.  

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Solveig Fiske  
biskop Hamar Berit Kristin Klevmoen 
 rådgiver i trosopplæring/undervisning 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Annerledes konfirmanttid våren 2020 og høsten 2020 
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