


 

Vi er glade for å tilby deg et steinbra konfirmant-opplegg i Riska kirke! Vi har tro på 
variasjon, valgmuligheter, turer, mange ledere og livsnær og spennende undervisning. 

Konfirmant-opplegget vårt heter OPPTUR. Det er fordi vi tror og håper at året skal 
bli en opptur! Vi skal vi ha fokus oppover på Gud og livet er jo som en tur, der man går 
sammen med andre mennesker. Du skal få være med på et kjempespennende og 
variert år med masse sosialt, god undervisning av folk som er dyktige på å snakke til 
ungdom, mange ungdomsledere som gleder seg til å bli kjent med deg og minst en 
fantastisk konfirmant-tur! Nytt av året er at du kan velge mellom to turer! 

Vi skal møtes ca annenhver uke og det vil variere mellom onsdager og torsdager.  
Dette er fordi at vi vet at mange er opptatte og vi ønsker å lage ett opplegg som det er greit å være med på.  

- Opptur-samlingene vil være fra kl 19.00 – 21.00. Vi kommer til å begynne i kirkerommet/Storaberget, men skal bruke hele kirka.  
På Opptur skal vi gjennom musikk, historier, drama, lek, undervisning, film og humor sette fokus på forskjellige viktige tema som vi 
tror vil engasjere deg. Etter en kjekk time i plenum, spiser vi litt og deler oss i grupper, blir kjent og snakker om livet. Du kan 
velge 3 stk som du vil være på gruppe med, men det er vi som setter sammen hele gruppa. Kanskje du treffer akkurat han/ho? ;) 

 

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! 



- AktivitetsOpptur kommer til å være 3 ganger i løpet av året. Du får mulighet til å bli 
med på forskjellige aktiviteter. Disse vil vi si litt mer om på Newbie, men det blir ikke 
banka før vi nærmer oss sommeren. Vi må se hvilke ledere vi får med oss ;) 

- Diverse: Vi kommer også til ha Konferado, filmkveld, Fasteaksjon og annet kjekt! 

- Menighet: Som konfirmant er du en del av en menighet. Ett fellesskap med masse folk 
som prøve å finne ut hvordan leve som kristne, sammen. Her har du en plass! Vi vil ha deg 
med! Når du er konfirmant skal du få smake litt på forskjellige ting som skjer i kirka vår. 
Vi håper du vil trives så godt at konf.året kun blir starten. Ungdomsarbeidet vårt heter 
BASIC og der skjer det masse spennende! Det er for deg! Du er alltid velkommen på 
Basic, både før, i og etter konf.tia. Basic er annenhver søndag kveld, hovedsakelig fra kl 
18.00 Det blir møte, cafe, FIFA, fussball og masse kjekt som kommer til å skje! På bedehuset er Direction. De er annenhver lørdag, 
mens på Betel er det Connect hver fredag. Du får menighetskryss for alt og må ha 8 menighetskryss i løpet av året. 

BIBELEN, HVA ER LIKSOM GREIA? 
I løpet av konfirmasjonstiden vil du lære mer om hva det betyr å være kristen. Læringen skal foregå gjennom spennende og variert  
undervisning og mye samtale, der du kan få stille de spørsmåla du har! Mange tenker at Bibelen er en kjedelig gammel bok, men i løpet av 

dette året vil vi lederne prøve å vise deg at det er en spennende og levende bok, man 
må bare lære seg hvordan man skal lese den – og det håper vi du vil gjøre dette 
året! Vi tror at Bibelen er Guds sine ord til deg og at den forteller deg at du er 
utrolig høyt elska og helt unik! Du er skapt med en hensikt og er ikke bare en 
tilfeldighet.  

SLUTTEN 
Når vi nærmer oss mai 2020 og det snart er konfirmasjon, tar konf.året en ny 
vridning. Da skal du få være med på Fasteaksjon, der vi samler inn penger til folk 
som trenger det, vi øver på konfen og vi feirer sammen med alle de andre 
konfirmantene. Også, på slutten av året skal du få komme fram i kirka og bli bedt 
for og så er det fest! 



  

Noe av det beste med hele konf.året er konfirmant-turen! Vi ønsker å tilby deg større frihet og du kan nå 
velge mellom TO turer: Nesten en uke på en fantastisk øy på Sørlandet i juli eller en fartsfylt tur til Evje. 

KONFCAMP: 2-7/7 2019 - Pris: Ca 3500 kr 
De siste 30 årene har musikkfestivalen Skjærgårds blitt arrangert. Den holder til å 
Risøya utenfor Risør/Tvedestrand, første uka i juli. Midt på denne fantastiske 
festivaløya arrangeres det en konfirmantleir som heter Konfcamp! Her møtes ca 
400 konfirmanter og har masse kjekt og seg skal vi være med! Dagene starter med 
morgensamling med lovsang, lek og tale, så er det KonfTiki med massevis av morsomme 
aktiviteter. Det blir konserter, kveldshappening, disco, badeliv, skating, talkshows, og 
den legendariske skjærgårdsburgeren er bare noe av hva man kan smake på! Bussen drar 
ca kl 07.30 fra Riska kirke den 2. juli og er hjemme omtrent kl 18.30 den 7. juli. 
På denne turen er det ca 20 plasser. 

TUR TIL EVJE: 30/8 - 1/9 - Pris: Ca 2200 kr 
Turen til Evje er godt innarbeidet i menigheten og de aller fleste kommer hjem 
kjempetrøtte, men veldig fornøyde! Vi reiser siste helga i august og været pleier å 
være meget bra.  Denne turen er sammen med konfirmantene fra Høle. 
Vi blir henta med buss i kirka og kjører til Trollaktiv, rett nord for Evje. Der bor vi i 
hytter, Yurts og Lavvoer og følger ett opplegg som lederne på Trollaktiv tar oss med på. 
Her møter vi proffe instruktører som er med oss på alle aktiviteter.  
Vi skal rafte, opp i trærne i klatreparken og ha laserkrig i skogen. I tillegg skal vi spille 
vollyball, kaste freesbee, ha teambuilding, bade og bli godt kjent! 
På kveldene griller vi, har kveldsmøte og sitter rundt bålet og prater.  
På denne turen er det ca 70 plasser. 

    Det er selvsagt også mulig å velge å ikke bli med på tur! 

Konfirmantturer: Konfcamp eller Evje!



Enda en ny ting av året, er at vi ønsker å tilby et frivillig opplegg for de som vil ha litt 
ekstra ut av konf.året sitt. Vi kaller det KonfX! Dette passer glimrende for de som har 
gått en del i kirke og bedehus og/eller har lyst til å lære ekstra om troen sin og få være 
med å ha en oppgave i kirka. 

KonfX-gjengen skal møtes en onsdag etter skoletid i mnd + at de skal ha en tjeneste en 
gang i mnd. Tjenesten kan være å være med-leder på søndagsskolen eller K-klubben/
Stjernen. Dere skal også få planlegge og gjennomføre et trospplæringstiltak på våren 
2020. I tillegg ønsker vi å gi denne gjengen en ekstra tur og den vil gå til London, i slutten 
av november 19. Planen er å reise fra 21. - 25. november. Da er det julestemning i London, 
så det blir fantastisk! Vi skal bli kjent med engelske kristne ungdommer fra en stor 
menighet som heter Hillsong. Vi skal snakke mye engelsk, gå på MINST en gudstjeneste, 

oppleve levende menigheter, spise streed-food, lære hvordan oppfører seg i en storby, ha litt sightseeing, opplevelser og shopping. 
Hovedfokuset er å bli kjent med hverandre og med engelske ungdommer. Det vil være mulig å velge KonfX i stedet for AktivitetsOpptur. 

Prisen for KonfX er ennå ikke bestemt, men turen vil det nok ligge på ca 3500 kr + lommepenger. Noe dugnad må påberegnes. 



Diverse informasjon 
KONFIRMANTAVGIFT:  

Konfirmantavgiften er satt til 1200 kroner (uten 
medlemskap) + konf.tur. Med medlemskap blir prisen 
1000 kr! Da er alt inkludert! Materiell på OPPTUR 
samlingene og aktivitetene, Konferado, alt på 
konfirmantturen, konfirmantfesten OG dere får hver 
deres bibel til odel og eie. 

Dersom dere skulle ha problemer med denne summen, så 
ta kontakt med oss, så finner vi en god løsing! 

MEDLEMSKAP I UNGDOMSARBEIDET BASIC:  

Når du skal melde deg på som konfirmant får du først spørsmål om du vil være 
medlem i BASIC eller ikke. For å få frifondsmidler fra staten, til å drive 
konfirmant og ungdomsarbeid, ønsker vi å melde alle inn i den kristne 
organisasjonen NMS-U, gjennom ungdomsarbeidet i kirka: BASIC. Men vi trenger 
deres tillatelse for å melde dere inn. Vi vil derfor oppfordre dere til å bli 
medlemmer i BASIC. Ved påmelding velger du da bare  «Konfirmant med 
medlemskap i BASIC». Det medfører intet ekstra materiell i 
post eller på mail. Den eneste konsekvensen, er at du får 
konf.året billigere, du får tilbud i Basic-cafeen OG du er med i 
trekningen av to fabelaktige hengekøyer!  

For medlemmer er konf.avgiften kun 1000 kr + TUR. 

Konfopplegget i kirka 
er veldig gøy. Vi gjør 
enormt mangen 
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 

Basic er sosialt, kjekt og 
det e noge forskjellig kver 
gang. Du får sjansen te å 
ta fokuset bort fra ein 
stressande hverdag og 
fokusera på troå di og 
vennene dine rundt deg. 
Du e alltid velkommen 
med åpne armer!      - Eirin 

VINN Denne!



HEL-KONFIRMANT:  

Dersom deres konfirmant trenger et tilpasset 
opplegg, så kan dere ta kontakt. Vi samarbeider 
med andre menigheter i Sandnes om et veldig 
bra opplegg. Det heter HEL og foregår i sin 
helhet i Bogafjell kirke. Dere kan lese mer om 
det på nettsiden til Bogafjell eller i infoen dere 
får på Newbie 11/2. 

LEDERE: 

Vi ønsker å ha mange ledere med på Opptur. Dette er fordi vi syns konfirmantene 
er utrolig verdifulle og alle fortjener å bli sett. Dette gjør vi best ved å dele dem 
opp i mindre grupper, med faste ledere. Disse kalles Oppturgrupper og sammen skal 
de være med på diverse ting i menigheten: Basic, tjenestegudstjenester og vanlige 
gudstjenester. De skal derimot ikke (automatisk) konfirmeres sammen. Les mer om 
konfirmasjon her:  

KONFIRMASJON: 

Dere kan selv velge konf.dato. Det er to dager og 
to tidspunkt å velge mellom. Vi ønsker å legge til 
rette, så dere får den tid dere ønsker. Noen har 
kanskje booka allerede, eller vi gjøre det, og det 
er helt ok!  Når dere melder dere på, velger dere 
den gudstjenesten dere vil ha, så fikser vi det :) 

 Jeg har storkost meg 
på konf opplegget. 
Opptur har vert supert. 
Jeg var på Mesterkokk-
gruppa å lagde mye 
skikkelig god mat. Noe 
jeg husker ekstra godt 
fra Evje var nokk å 
springe ute på 
natten,hahaha det var 
kjempe gøy. 
 - Jakob 

Det å konfe seg i kirka 
byr ikke bare på 
opplæring i å kjenne 
Gud, men det byr på 
kjekke opplevelser og 
fantastiske minner. 
Ikke minst får du henge 
sammen med knallbra 
folk  - Victoria 

Konfirmasjons-
gudstjenester for 2020: 

Søndag 3. mai kl 11.00 
Søndag 3. mai kl 13.00 
Lørdag 9. mai kl 11.00 
Lørdag 9. mai kl 13.00 



Du har fått denne invitasjonen fordi du enten ER døpt eller har foreldre som er døpt.  
Dersom du ikke er døpt, vil du få mulighet for å bli døpt en gang før selve konfirmasjonsdagen.  
Dersom du ikke ønsker å være konfirmant i kirka, trenger du ikke foreta deg noen ting.  
Men… det hadde vært knallgood om du blei med! 
Kjenner du noen som kanskje kunne tenkt seg å være konfirmant i kirka, men IKKE har  
fått denne informasjonen, så be dem ta kontakt med kirken, eller bare ta dem med på Newbie! 

VELKOMMEN TIL NEWBIE 11. FEB! 

Newbie er ett av våre nye trosopplæringstiltak, 
spesiallagd for 8. klassinger. Vi starter kl 18.00 med 
infomøte om Opptur. Dette er også for foreldre/
foresatte og varer til ca kl 19.00. Etter det drar de gamle 
hjem og vasker, mens vi andre blir igjen i kirka og koser 
oss MAX! Ka som skjer?… Det blir overraskelse :)  
Newbie er altså 11/2 og ikke 6/3, som tidligere oppgitt. 
Etter Newbie åpner vi konf.påmeldinga, som skjer på 
www.checkin.no / «Riska menighet: Konfirmantopplegget 

Opptur 2019/2020». Det trengs ingen påmelding til Newbie, alle er velkommen, uansett om du skal være konfirmant i 
kirka eller ikke! 

Siden du er en unik kombinasjon av egenskaper, og uendelig viktig, vil jeg i starten av konf.året bruke tid på 
å bli kjent med deg. Derfor vil jeg ha en Konfdrøs med hver enkelt konfirmant i aug/sept. Det blir kjekt :)  
Så får jeg bli litt kjent med deg og du med meg :) Satser på at vi sees på NEWBIE! Du vil ikke angre! 

Hilsen Karsten Degnes // Kateket Riska menighet // 45048726 // kd575@kirken.no
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