


Konfirmantundervising?

NEI  
NEI  
NEI 



Kaffi i gangen!



















































































Ditt konf.år!







Ka e Opptur• Felles i en time: 

• Livsnære tema, 
humor, sang, film, 
unge ledere og 
oppvisning 

• Kveldsmat 

•  Smågrupper i ca 
45: 

• aktiviteter, drøs og 
bønn





Felles for alle konfirmanter:
• Konf.tur til Evje 

• Diverse Opptursamlinger 

• 8 Menighetssamlinger 

• 2-3 Aktivitetsopptur 

• Fasteaksjonen 

• Konferado 

• Konfirmasjon



Sosialopptur

•Oppturgruppa 
finner på noe 
kjekt sammen



Foresatte
• Være med på foreldremøte i september 

• Være med på foreldremøte i januar 

• Ha kontrollen og skrive alle datoer inn i 
familiekalenderen 

• Respondere på Spond 

• Bake til Opptur (en til to ganger hver) 

• Være med på Konferado eller 
Fasteaksjon



Konfirmasjonsdatoer i 2020

• Søndag 3. mai kl 11.00 og 13.00 

• Lørdag 9. mai kl 11.00 og 13.00 

• Dere velger selv dato og skriver 
dette inn ved påmelding.



Aktivitetsopptur
• Basic Crew 
• iCare 
• Friluft 
• Tropp 
• Mesterkokk 
• Filmgruppe



Basic Crew• Basic = 
Ungdomsarbeidet i kirka 

• Crew = Medarbeider 

• Vil du være en del av 
ungdomsarbeidet i 
kirka? 

• Ha kjekke oppgaver og 
være med å bety en 
forskjell? 

• Vil du synge, spille, 
gjøre noe teknisk, stå i 
kafeen, finne på kjekke 
ting?



iCare• iCare er gruppa 
for deg som 
syns det er kjekt 
å møte 
mennesker, bry 
seg og vil finne 
mer ut av 
urettferdighet og 
hvordan bety en 
forskjell 



Filmgruppa• Filmgruppa skal 
se filmer, med litt 
nye briller. 

• Vi skal se gode 
filmer, med viktig 
innhold og vi 
skal snakke om 
det i etterkant.



Mesterkokk
• Mesterkokk-
gruppa skal lage 
mat og kose seg 
med å spise den 
etterpå.



Tropp• Tropp-gjengen 
skal være 
hjelpeledere på 
diverse 
Trosopplæringstilt
ak.  

• Det kan være på 
Lys-våken, 
Tårnagenthelg 
eller utdeling av 4 
årsbok.



Friluft
• Friluftsgruppen 
skal på småturer 
på fjell i nærhet. 

• Kanskje vi får til 
en overnatting 
under åpen 
himmel?





Konftur til Evje













KONF TUR TIL KONFCAMP

















Deal:
• KonfX møtes en onsdag i 

måneden rett etter skoletid. 
Lunsj, undervisning og go 
gang! 

• KonfX har tjeneste/oppgave en 
gang i måneden i sin 
menighet: Kirka, bedehus, 
Betel… 

• Reiser på tur sammen til 
London i november 

• Pris: Maks 3500 kr, inkl 4 
dagers tur!

















BASIC ER FOR DEG!
VARIERT, SOSIALT, MORSOMT OG FOKUSERT



Basic framover

• 17. feb 

• 3. mars 

• 17. mars 

•  31. mars



Økonomi



Priser
• Grunnpris: 1200 kr, MEN med BASIC-medlemskap 

får du det for 1000 kr! Medlemskap har ingen 
forpliktelser eller heftelser, men gir oss penger fra 
frifondsmidler. 

• Konftur til Evje: 2200 kr 

• Inkl: Buss, overnatting, 3 aktiviteter og middag. 

• Kontur til Konfcamp: 2500 kr 

• Inkl: Buss, overnatting, all maten, hele KonfCamp/
Skjærgårds.



Viktig informasjon
• Påmelding skjer på www.checkin.no : 

Konfirmant/Opptur/Riska 

• Påmeldingfrist er satt til 1. mars. Så vil vi 
fordele konf.datoer og tidspunkt. Men 
det er mulig å melde seg på etter det 
også. 

• Presentasjonsgudstjeneste: 25. aug. kl 
11.00

http://www.checkin.no


Kommunikasjon



Sider å like:
- Riska menighet 

Opptur 2019/2020 

- Basic: 
ungdomsarbeidet i 

Riska kirke 

- Riska menighet 



Facebook: Opptur 2019/2020
For konfirmanter, foreldre og ledere



Hva: En avtale mellom kirken, 
konfirmanten og foreldre/foresatte 
Hvorfor: For å gjøre konfirmantåret 

best mulig for konfirmantene! 
Konsekvenser: Overskridelse av avtalen 

vil få konsekvenser: 
 - brev 

 - samtale 
 - foreldres/foresattes valg 



Trosopplæring i Riska 
menighet

Avgrensa tiltak Kontinuerlige tiltak
Dåpsamtale og dåp Knøttene barnehage

Dåpshilsner Stjernen og K-klubben 
Juletrefest for 3-åringer Join-In

4 - årsbok
6 - årsklubb BASIC

Tårnagenhelg
Lys Våken Ledertrening

Leir for 5.klasse Turer til inn og utland
Newbie (!)

Konfirmasjon Direction (bedehuset)
Klekk

Konf.reunion
På sporet



Tanker fra tidligere 
konfirmanter

Dette er noe som virkelig er 
å anbefale. Til og me kan du 
få deg nye venner fra andre 

menigheter og du kan bli 
bedre kjent med dine litt mer 

gamle venner!
Victoria



Jeg synes kirka er veldig bra. 
Undervisningen er veldig gøy. Vi gjør 

enormt mange morsomme og gøye ting. 
Masse forskjellig leker og aktiviteter. 

Evje leiren var fantastisk og møtene er 
veldig lette og følge med på, siden de 

er ikke som typiske møter. Du får 
involvere deg i møtene og Karsten e 

sykt flink og gjøre møtene kjekke!
David



Jeg har storkost meg på konf 
opplegget. Med tur til Evje, med en 
vanvittig rå rafting og mange gøy 
aktiviteter. Opptur har vert supert.  

Jeg var på mat gruppa å lagde mye 
skikkelig god mat. Noe jeg husker 

ekstra godt fra Evje var nokk å springe 
ute på natten, det var kjempe gøy.

Jakob



De fantastiske lederne våre!



Hva nå?

• Nå går de voksne hjem og vi andre blir her til kl 20.30 

• Påmelding skjer på www.checkin.no / Opptur 2019/2020

http://www.checkin.no



