
Gruppemøter
Velkommen til samlinger!
I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i 
gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å 
være kristen. Her har du mulighet til å spørre om det du lurer 
på når det gjelder tro. Gruppelederen din kan kanskje ikke 
svare på alt, men han/hun kan hjelpe til slik at dere finner ut av 
det sammen! Lykke til

1. kveldsmøte – Å bli kjent. 

Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

 △ Navnrunde

 △ Bli kjent

 △ Lederen forteller om seg selv

 △ Forventninger!

 △ Dagbokstund:

 △ Hva tenker du om uka som kommer?

 △ Hva slags inntrykk har du av kristne/ det å være kristen?

 △ Aktivitet: Leke! 

 △ Bønn og Fadervår

FadervÅr
Fader vår, du som er i himmelen!  
La ditt navn holdes hellig.  
La ditt rike komme.  
La din vilje skje på jorden som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød.  
Forlat oss vår skyld,  
som vi òg forlater våre skyldnere.  
Led oss ikke inn i fristelse,  
men frels oss fra det onde.  
For riket er ditt,  
og makten og æren i evighet. 

Amen.



1. morgenmøte – Å tro

Mål: Snakke om hva TRO er, hvorfor det er lett/vanskelig/ unødvendig/
nødvendig å tro. Øve på kreativt bibelarbeid

 △ Dagens bibelvers: Matt 7, 7-8 

 △ Å tro på noe. Hva betyr det? Bestem dere sammen for hva «tro» betyr.

 △ Finnes det situasjoner der du ikke bare kan stole på deg selv? 

 △ Hva er tillit? Når trenger vi tillit? 

 △ Les om tro i: Luk 7, 1-10 || Matt 14, 22-33 || Matt 15, 21-28 || Mark 9, 20-27 

 △ Hvorfor er det så mange som ikke tror? Er det lettere å ikke tro enn å 
tro? Hvorfor/hvorfor ikke?

 △ Snakk om det å tro, fordommer, fordeler, ulemper osv.

 △ Les skapelsesberetningen 1. mos og salme 8. Strider skapelsen mot 
«The Big Bang»? Kan det leses bokstavelig? 

 △ Når tror vi nok? Les Luk 17, 5-6 

 △ Aktivitet: Å stole på

 △ Bønn og Fadervår 

Dagens bibelvers
«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes 
opp for dere.For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og 
den som banker på, skal det lukkes opp for.» Matt 7, 7–8



2. kveldsmøte – bønn – Å ha kontakt med gud!

Mål: Vite mer hva bønn kan være og skrive en bønn

 △ Snakk om reaksjoner etter mobbeseminaret

 △ Dagens bibelvers Matt 7, 7-8 

 △ Hva er bønn? 

 △ Hvordan kan vi be? 

 △ Hvor kan vi be? 

 △ Når kan vi be? 

 △ Hvorfor ber vi? 

 △ Når har dere kjent behov for å be? 

 △ Hva kan vi be om? 

 △ Hva sa Jesus om å be? Matt 6, 7-15

 △ Blir Gud lei av at vi ber?

 △ Svarer Gud? Har noen opplevd at Gud har svart? 

 △ Skriv bønnelapper 

 △ Aktivitet: Meditasjon/bønn

 △ Bønn og Fadervår



2. morgenmøte – jesus. hvem var han?

Mål: Bli kjent med Jesus gjennom bibeltekster og snakke om det som 
skjedde med Jesus i påsken (nattverdsmåltidet, langfredag og påskedag)

 △ Dagens bibelvers: Joh 3,16 

 △ Hva kan konfirmantene om Jesus? 

 △ Hvorfor fikk Jesus så mye oppmerksomhet når han levde? Var det bare 
pga underne? 

 △ Kjenner dere noen som er som Jesus? 

 △ Les lignelsene Jesus fortalte. Hva forteller det om hvordan Gud er? «Den 
bortkomne sønnen» Luk 15, 11-24, «Den barmhjertige samaritan» Luk 10, 
30-37, «Den ene sauen og de nittini» Luk 15, 1-7 

 △ Hva kan vi si om Jesus som person? 

 △ Jesus kaller seg selv mye forskjellig. Let etter navn! Hva ligger i disse 
«kallenavnene»?

 △ Hvordan opplever dere Jesus ut fra lignelsene og det dere har hørt 
gjennom bl.a. kreativt bibelarbeid? Hvordan behandler han de troende/
tvilende/syndere/prester/barn/disiplene?

 △ Hva skjedde skjærtorsdag? Langfredag? 

 △ Se på dagens bibelvers. Kan dere se hva som er hovedgrunnen til at 
Jesus ble menneske? Hva var det Jesus skulle når han levde? 

 △ Aktivitet: Forbilder

 △ Bønn og Fadervår

Dagens bibelvers
«For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh 3,16



3. kveldsmøte – jesus – hvem er han?

Mål: Prøve å forstå hva det betyr at Gud sendte Jesus. Hvorfor døde 
han og stod opp? Hva betyr det for oss? Hvordan kan Jesus være viktig 
for oss i dag?

 △ Oppstandelsen: Les Joh 20, 1-10. Hva kan det bety for oss at Jesus har 
stått opp?

 △ Slå opp i Bibelen: Sakkeus Luk 19, 1-9. Hva slags typer mennesker var 
det Jesus valgte å være sammen med?

 △ Kristi legeme(1.kor, 12). Hva sier dette om oss sammen på leir? 

 △ Snakk om de 10 bud (2. mosebok 20). 

 △ Jesu nye bud: Det dobbelte kjærlighetsbud (Matt 22, 37-39) 

 △ Kan det dobbelte kjærlighetsbud erstatte de 10 bud?

 △ Hva står det mest om i Bibelen? Hva syns konfirmantene er menings-
fullt/ meningen med livet? Likner det på hovedfokuset i Bibelen? 

 △ Hva husker dere fra seminaret i dag? Var det et bra tema å snakke om? 
Hva tenker dere om det å være kristen i forhold til å ta vare på kroppen 
sin? Kan dere tenke dere hvorfor Gud vil at sex skal være innenfor 
ekteskapet? Er det for å være kjip – bare lage en regel? 

 △ Si høyt dagens bibelvers! (Joh 3, 16)

 △ Aktivitet: Tankeeksperiment

 △ Bønn og Fadervår



3. morgenmøte

 △ Dagens bibelvers Luk 15, 20 

 △ Opplegget for de kveldsmøtene dere går glipp av pga.  
kveldsavslutningen i kirken og pilgrimsvandring.

Dagens bibelvers
«Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk 
faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, 
kastet seg om halsen på ham og kysset ham.» Luk 15,20

hÅnd i hÅnd uganda – hjelp til selvhjelp. 

I morgen er det globaldag på leiren. Da skal vi lage en aktivitet eller 
et produkt som vi skal selge til inntekt for et skoleprosjekt i Uganda. 
Konfirmantene og lederne i Kragerø har i flere år nå samlet inn penger 
til dette prosjektet som en liten gruppe på Hadeland står bak. Torgeir 
Stensrud, som er leder i Kragerø, har vært i Uganda og snekret på skole-
bygningene i flere sommerferier. På leiren vil han vise film og bilder fra 
Uganda, og fortelle om hvordan pengene vi samler inn blir brukt. Det 
går til skolemateriell, bygningsmaterialer, sement, strøm, vanntank til 
drikkevann og innredning med mer.

I 2011 samlet vi inn 60 000 kr. på konfirmantleirene og Teen Camp med 
salg av varer og tjenester og pant av flasker. Ingenting av dette ble 
borte i administrasjon. Alt gikk direkte til Uganda, til barn og unge og 
spesielt til barn som er funksjonshemmede. 

Vi står på for Uganda i år også! Ta ut penger i Kragerø sentrum og gjør 
deg klar! Du kjøper ugandiske skilling i «banken» vår på leiren. 

Vær også kreativ og lag en morsom aktivitet eller en vare som vi kan 
kjøpe, men ikke glem å kjøpe av andre også! Målet med dagen er å sam-
le mest mulig penger til prosjektet i Uganda. Lykke til!



4. kveldsmøte – den hellige Ånd: Gud i blant oss!

Mål: Finne ut hva Den Hellige Ånd er og hva den betyr for oss! Snakke 
om hva som skjer i dåpen og konfirmasjonshandlingen

 △ Hva skjedde etter at Jesus var borte? Ble disiplene igjen helt alene?  
Joh 14, 18-20 og 26. Hva er poenget med den Hellige Ånd? 

 △ Les om Ånden som blir gitt på pinsedagen: Ap.gj 2, 1-4

 △ Hva skjer når vi blir døpt?

 △ Hva betyr dåpen egentlig?

 △ Hvorfor konfirmerer vi oss?

 △ Hender det at vi ikke lytter til den gode stemmen i oss? Hvorfor gjør vi 
ikke alltid det? Hva fører det til når vi glemmer den gode stemmen?

 △ Har noen kjent DHÅ? En opplevelse av å ikke være alene? 

 △ Kan vi være sikre på at det er den Hellige Ånd vi kjenner i oss? Er det 
mulig å bli sikker?

 △ Repeter dagens bibelvers: Luk 15, 20

 △ Bønn og Fadervår



4. morgenmøte – synd og nÅde. gud vÅr Forløser

Mål: Prøve å forstå at vi alle er FRI for synd fordi Jesus døde!

 △ Dagens bibelvers: Joh 14, 6 

 △ Hva er det å synde? Hva betyr ordet synd?

 △ Les om Adam og Eva i Edens Hage, syndefallet: 1. mos. 3, 1-13. 

 △ Hva er en syndebukk? 

 △ Hvordan kan vi bli kvitt synden? 

 △ Hva er nåde? Hvordan får vi nåde? Hvem gir nåden?

 △ I gudstjenesten får vi legge fra oss synden: Syndsbekjennelsen. 

 △ Hvorfor tror dere syndsbekjennelsen kommer først i gudstjenesten?

 △ Aktivitet: Alenestund! Din syndbekjennelse

 △ Bønn og Fadervår

Dagens bibelvers
«Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.» Joh 14,6



5. kveldsmøte – wwjd

Mål: Prøve å bruke WWJD i situasjoner hvor man må ta valg. Både spør-
re WWJD? (What Would Jesus Do?) og å WWJD(Walk With Jesus Daily)

 △ Har noen opplevd å måtte ta et valg i forhold til rus? Hvordan var det?

 △ Hvorfor må vi velge - kan ikke Gud bare bestemme hvis han vet best? 

 △ Hvordan kan jeg vite at jeg tar gode valg? 

 △ Les om kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd Joh 8, 1-11. Hva sier dette 
oss om hvordan Jesus var, hvordan vi er og hvordan vi skal være mot 
hverandre?

 △ Tenk ut situasjoner der du må ta vanskelige valg. 

 △ Hva sa dere om Jesus som person? Kan vi være sånn?  
Hva kan vi gjøre for å likne mer på Jesus? 

 △ Kan Jesus være en venn for oss i dag? Hvordan? 

 △ Hva tror dere Jesus ville sagt til oss i dag? 

 △ Aktivitet: WWJD 

 △ Repeter dagens bibelvers: Joh 14, 6

 △ Fotsporene (siste side)

 △ Bønn og Fadervår



5. morGenmøte – Gudstjenesten 

Mål: Forstå hvorfor gudstjenesten inneholder alle de ulike leddene og 
hvorfor vi feirer gudstjeneste!

 △ Dagens bibelvers. Matt 11, 28 

 △ Har noen vært i gudstjeneste før? Hvordan var det? Gode/dårlige opp-
levelser? Vet noen hvorfor vi har gudstjeneste? Hvem tjener hvem?

 △ Hva er en gudstjeneste? Les Matt.18,20

 △ Nådehilsen

 △ Syndsbekjennelsen

 △ Kyrie

 △ Gloria

 △ Tekstlesning

 △ Trosbekjennelse

 △ Preken

 △ Bønn og takk

 △ Dåp: Les Matt 28, 18-20

 △ Nattverden

 △ Velsignelsen

 △ Lære utenat velsignelsen:

 △ Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg 
og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

 △ Hva vil det si at Herren er oss nådig? Husker dere hva nåde var for 
noe? 

 △ Aktivitet: Sammenlikning

 △ Bønn og Fadervår

Dagens bibelvers
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge 
byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Matt 11,28



6. kveldsmøte – 23.30 - 00.00 Å ta med troen og jesus 
i det daglige

Mål: Oppsummere uken! Ta fram dagboken. Har synet endret seg? 

Skriv evaluering!

 △ Hvordan har leiren vært? Hva har vært bra og hva kunne ha vært 
annerledes, bedre? Har konfirmantene lært noe? Hva da?

 △ Aktivitet: Ta fram lappene hvor dere skrev hva dere tenkte om det å 
være kristen. Har noe forandret seg etter denne uka? Skriv evaluering 
av uke!

 △ Når vi kommer hjem: Tips fra ledere om hvordan vi kan bli bedre kjent 
med troen vår og Jesus, hvordan vi kan ta vare på troen, samt hvordan 
vi kan dele det med noen

 △ Dagens bibelvers: Matt 11, 28

 △ Bønn og Fadervår 

BLI MED PÅ Gjensynstreff på Fåberg! 

Se igjen alle fra Kragerø! 
Påmelding foregår på www.konfirmantleiren.no 

Så fort som mulig, men senest innen 10. september!

Takk for nå, vi sees igjen!



Fotsporene

En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at 
han spaserte langs stranden sammen med Herren! 
Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. 
For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to 
par fotspor i sanden; det ene var hans egne og det 
andre var Herren.

Da det siste bildet fór forbi over himmelen, så 
han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke 
til at mange ganger i livets løp var det bare ett 
par fotspor. Da oppdaget han også at det var de 
gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og 
mest smertefullt.

Dette forstod han ikke, så han spurte Herren:

«Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for 
å følge deg, ville du alltid gå med meg og aldri 
forlate meg. Men nå ser jeg at de gangene da 
nøden min var størst og livet var vanskeligst å 
leve, da er det bare ett par fotspor i sanden. Jeg 
forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte 
deg mest?»

Da svarte Herren: «Mitt kjære og dyrebare barn! 
Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene 
i livet da prøvelsene og lidelsene dine var størst 
og du bare kan se ett par fotspor i sanden, det var 
de gangene da jeg bar deg i armene mine!» 


