
Tro,  
tårer  
og tann- 
regulering
For konfirmantene fra Oppegård smaker det eksotisk av fortellingen om       Jesus, synden og nåden. De sluker den rått. Kan sånt vare?
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– gUdSTjEnESTEn i KvELd kan 
bli ganske heftig. Dere har sik-
kert allerede hørt om det? spør 
Andreas Hanssen (17).

Sterke følelsesutbrudd. Lan-
ge køer for å gå til forbønn eller 
skriftemål. Vi har allerede hørt 
litt om hva som pleier å skje med 
konfirmantene på denne guds-
tjenesten. 

– Jeg skjønte ikke hva som 
skjedde da en begynte å gråte, 
forteller Andreas, som er leder 
for andre året på rad, og leder-
kollega Karl Andreas Follo (17) 
utdyper:

– Jeg har spurt hovedleder-
teamet om hva som skjer, og de 
har forklart meg at for noen blir 
det et så sterkt øyeblikk når de 
får møte Gud for første gang, at 
det er veldig godt å få alle følel-
sene ut.

Å komme til denne konfirma-
sjonsleiren, er som å komme til 
en liten festival. På de grønne 
plenene utenfor Karlskoga folk-
högskola, knappe fire timers kjø-
ring fra Oslo, vrimler nærmere 
200 konfirmanter fra Greverud 
og Sofiemyr menighet på Kol-
botn. Hele 65 ledere er med på 
leiren, og kun fem av dem tar ut 
lønn. Mange av de unge lederne 
var tidligere her som konfirman-
ter. Bare de lilla nøkkelbåndene 
lederne har rundt halsen, gjør 
det mulig å skille dem fra kon-
firmantene. 

Unge ledere
Konfirmanter som har deltatt på 
konfirmasjonsleir, er mest for-
nøyde med konfirmasjonstida, 
viser en europeisk undersøkel-
se som ble gjennomført i 2010. 
Jo flere dager konfirmantene var 
på leir, jo mer fornøyde var de. 
And reas Hanssen og Karl Andre-

as Follo bekrefter funnene.
– Jeg ville heller ha en ny kon-

firmasjonsleir enn å få selskapet 
og gavene på nytt, sier Andreas. 

Karl forteller at leiren styrket 
troen hans. 

– Jeg vil gjerne at andre skal 
få oppleve det jeg har opplevd. 
Derfor vil jeg snakke med kon-
firmantene om Jesus og Den hel-
lige ånd, sier Karl.

Da han var konfirmant, kom 
lederen inn på rommet om kvel-
den og lurte på om guttene had-
de lyst til å be før de la seg. De 
svarte nei.  

– Men jeg tror alle ba for seg 
selv likevel, sier Karl.

Andreas forteller at han had-
de sitt første møte med Gud på 
kveldsgudstjenesten.

– Jeg er ikke alltid helt sikker 

på troen min, men jeg tror veldig 
på det fellesskapet vi har. Det er 
så bra at det ikke kan forklares, 
sier Andreas.

Som ledere har de blant annet 
ansvar for hvert sitt rom. Hver 
kveld før leggetid er det rommø-
ter, der de snakker med konfir-
mantene om hva de har opplevd 
den dagen. 

– En på rommet mitt fortalte 
at han syns lovsangene er det fe-
teste han har vært med på. Alle 
står oppå stolene og synger, og 
jeg tror det er gøy å se at også de 
som er kule til vanlig, er med på 
det, sier Karl.

Intens undervisning
– Hvem var far til Jesus?

Prest Camilla Kofoed-Steen 
lar blikket sveipe over de rundt 

femti konfirmantene som sitter 
på benker, stoler og på gulvet for-
an henne. Undervisningen på lei-
ren er delt inn i fire bolker: Gud, 
Jesus, Den hellige ånd og etikk. 
Vi er midt i Jesus-undervisningen 
med kapellanen i Sofiemyr kir-
ke når en gutt rekker opp handa.

– Jeg lærte at dinosaurene kom 
først, men i Bibelen står det at 
menneskene kom først, spør han 
litt rådvill.

– Nei, det var vegetasjonen og 
alt sånt som kom først, retter en 
av de andre konfirmantene.

– Jeg er veldig glad for at dere 
blir engasjerte i dette. Slå opp i 
1. Mosebok, instruerer Kofoed-
Steen. 

Knitringen fra tynne bibelsi-
der fyller rommet. De leser høyt 
om hvordan Gud skapte himmel 

og jord, lys og mørke, vannet, fis-
ker, fugler og dyr.

– Og dinosaurer! avbryter kon-
firmanten triumferende. 

– Ja, selvfølgelig dinosaurer. 
Og så skapte Gud menneskene 
i sitt bilde, sier presten.

– Men før det så døde dino-
saurene?

Konfirmanten gir seg ikke så 
lett.

– Forskningen viser at det har 
vært dinosaurer, svarer Kofoed-
Steen.

– Men på den tida som denne 
boka ble skrevet så trodde de at 
jorda var ...?

– Flat!
– Den fortellingen i begyn-

nelsen er et bilde på alt Gud har 
skapt og ikke hvordan han gjor-
de det. Og jeg var ikke der, så jeg 

vet ikke, sier hun og henter seg 
raskt inn igjen.

– Skal vi begynne på Markus?
Konfirmantene har blyan-

ten i den ene hånda og Bibelen i 
den andre. Sammen med Camil-
la Kofoed-Steen raser de gjen-
nom Markus-evangeliet ved å 
lese overskriftene høyt og ringe 
rundt dem. Kofoed-Steen drar 
konfirmantene gjennom Jesu sis-
te timer i bevegelser. Rommet 
koker av fnisende konfirmanter 
som balanserer på et bein med 
armene strukket ut som om de 
henger på korset.

Når undervisningstimen går 
mot slutten og det åpnes opp for 
spørsmål, skyter hendene i været. 

– Kommer Jesus tilbake, eller 
kommer det en ny Jesus? spør en 
konfirmant.

– Jesus kommer tilbake, svarer 
Kofoed-Steen.

– Hæ? Tror vi det? spør en an-
nen.

Og nå kommer spørsmålene 
virkelige rennende.

– Hvordan kommer vi til å 
skjønne at det er Jesus?

– Hvordan skal han få opp-
merk somhet?

– Vet vi ikke når det skjer?
– Dør vi når han kommer?
Det er full forvirring i konfir-

mantflokken og bare så vidt pre-
sten rekker å svare på alle spørs-
målene før timen er slutt, og 
konfirmantene sendes ut døra. 

Ville tilbake på leir
– I begynnelsen var jeg ganske 
skeptisk til konfirmasjonsleiren. 
Jeg hadde hørt utrolig mye fint 

Hva er det 
vi har å 
tilby når 
de kom-
mer hjem 
fra leiren? 
Camilla Kofoed- 
Steen, prest

De gråter 
fordi det er 
så sterkt for 
dem å møte 
Gud for 
første gang.
Karl Andreas Follo 
(17), leirleder

Presten drar konfirmantene gjennom Markus-evangeliet, og med blyanten i den ene hånda og Bibelen i den andre ringer de inn 
alle overskriftene.

 Konfirmantleir er bibelundervisning, lovsang og bønn — og veldig mye mer.

Tekst: Ane Bamle Tjellaug, Bilde: Håvard Sæbø
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om den, men det kunne vel ikke 
være så fantastisk? sier Kamilla 
Oline Koldberg (17). 

Leiren var så bra at Kamilla, 
som var konfirmant for to år si-
den, valgte å komme tilbake som 
konfirmantleder året etter. Nå er 
hun leder for andre gang.

– Jeg visste hva kristendom 
gikk ut på før jeg sto til konfir-
masjon, men nå fikk jeg enda mer 
innsyn. Vi fikk høre historier og 
fortellinger fra Bibelen, og jeg 
syns det var et veldig viktig bud-
skap, forteller hun.

Kamilla forteller om et mil-
jø der det var lett å være seg selv.

– Lederne bidrar til at du fø-
ler deg akseptert. Det fører til 
at du kan konsentrere deg mer 
om troen og slipper å bruke tid 
på at det kan være ubehagelig. 
Prestene har veldig mye fint å 
si om kristendom, og alle som 
drar hit, blir nok litt mer krist-
ne, tror hun.

På det første rommøtet på Ka-
millas leir spurte lederen jente-
ne på rommet om de var kristne. 
De fleste svarte som Kamilla, at 
de kun gikk i kirken på jul aften. 
Men mot slutten av leiren svar-
te jentene at de hadde fått litt 
mer tro.

– Det vises også, for etter kon-
firmasjonsleiren var det mye let-
tere å gå på ungdomsgudstjenes-
te eller melde seg som leder, sier 
Kamilla.

Også Anette Barfod (19), som 
var konfirmant for fem år siden, 
var relativ ukjent med kristen-
dommen før konfirmasjonen. 

– Det jeg kunne, sto i pensum-
bøkene mine. Men her på leir 
lærte jeg veldig mye, og jeg ble 
nysgjerrig på å lære mer. Under-
visningen er veldig levende, og 
jeg fikk erfare det på en ny måte, 

sier Anette.
– Jeg kom hjem og var nysgjer-

rig på kristendommen, men jeg 
ble ikke kristen etter ei uke. 

Hun sier troen hennes har 
kommet gradvis. 

Teppebombing av  
hellige handlinger
Klokka er noen minutter over 
halv ti,  og skumringen senker 
seg over Karlskoga. Kveldsguds-
tjenesten skulle vært i gang nå. 
Utenfor gymsalen er det et vep-
sebol av ungdommer som skriker, 
tuller, fniser, flørter og tripper 
utålmodig. De samler seg foran 
dørene til gymsalen og strøm-
mer inn så fort de åpnes. Noen 

hysjer, og i løpet av noen få sek-
under senker stemmene seg og 
konfirmantene går inn i stillhet. 

Sogneprest i Greverud me-
nighet, Anders R. Johansen, kal-
ler den kommende gudstjenesten 
en «teppebombing med hellige 
handlinger». Han forteller at 
gudstjenesten er katolsk orien-
tert med sakramentale handlin-
ger som lovsang, forbønn, skrif-
temål og nattverd. 

– Gudstjenesten virker kul 
og moderne, men den er veldig 
tradisjonell, hvis du ser bort fra 
språket.

Han mener det er viktig at 
konfirmantene får gjøre noe i 
gudstjenesten. 

– De fleste konfirmantene er 
kirkelig fremmedkulturelle. Vi 
prøver å gjøre dem til deltakere 
i stedet for tilskuere. Da skapes 
det noe, mener Johansen.

Høsten er moden
Fargede lys kaster mønster på 
de mørklagte veggene i gymsa-
len. På scenen står lovsangsban-
det klart. To riff på gitaren er alt 
som skal til før konfirmantene 
reiser seg fra stolene. De klap-
per i hendene og synger med på 
«Makten og æren.»

– Jeg tror dere kan oppleve 
det å feire gudstjeneste som noe 
spennende. Det er fordi Gud er 
her inne nå, sier presten fra sce-
nen.

Den hvite prestekjolen lyser. I 
prekenen forteller Anders R. Jo-
hansen om en konfirmant han 
hadde for noen år tilbake, som 
het Sindre og ble drept i en ulyk-
ke. Konfirmantene lytter stille. 

– Jesus sier: «Høsten er mo-
den». Det opplever jeg her, sier 
Morten Holmqvist.

Han er med som frivillig le-

der på leiren, men til daglig hol-
der han på med en doktorgrad 
om konfirmasjon på Menighets-
fakultetet.

– Når jeg forteller hva som 
skjer her til folk, tror de ikke på 
det. «Det må være på TenOase», 
sier de, men jeg svarer: «Nei, det-
te er en gjennomsnittlig menig-
het i Den norske kirke.» 

Han forteller at de fleste kon-
firmantene ikke har noe forhold 
til kirken fra før av.

– Kristendom er veldig frem-
med for dem. Det er ikke en del 
av deres livsverden. Det betyr 
ikke at det er flaut å snakke om, 
det bare er ikke der, sier Holm-
qvist.
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Likevel opplever han at kon-
firmantene går til nattverd, skrif-
temål og forbønn, og kaster seg 
inn i lovsangen.

– Konfirmantene takler dette 
med en veldig åpenhet og nys-
gjerrighet, og et ganske tydelig 
språk. Jeg tror veldig mange er 
nysgjerrige. Dette er nesten litt 
eksotisk for dem. Hvis de kan 
prøve å gjøre det, så er det kult. 

Han mener leir fungerer som 
en forsterker fordi alle er rykket 
ut av sine vanlige sosiale sam-
menhenger.

– Men det er naturligvis også 
gruppedynamikk. Hvis noen kas-
ter seg på, følger andre med, inn-
rømmer han. 

En landsomfattende konfir-
masjonsundersøkelse Stiftelsen 
kirkeforskning gjennomførte i 
2007 og 2008, viser at de viktig-
ste motivasjonsfaktorene for å 
bli konfirmert, er å oppleve fel-
lesskap med andre konfirman-
ter, å være sammen med venner 
og bli kjent med jevnaldrende. 
Kun en tredel av de spurte kon-
firmantene svarte at de valgte 
å konfirmere seg fordi de ville 
lære mer om Gud og tro. Man-
ge svarer at de velger konfirma-
sjon fordi de er døpt, fordi det 
er tradisjon eller fordi foreldre-
ne ønsker det.

I undersøkelsen ble konfir-
mantene spurt om hvilke tema-

er som interesserte dem. Fire av 
fem svarte vennskap. Meningen 
med livet og rettferdighet og an-
svar for andre var også noe kon-
firmantene var opptatt av, mens 
bare rundt en tredjedel svarte 
at de interesserte seg for Jesus 
Kristus og Bibelen. 

– Konfirmantene er blanke, 
men så blanke at de ikke har pig-
gene ute engang, sier Holmqvist.

– De løper ned til nattverdbor-
det som ingenting, men det betyr 
naturligvis ikke at det betyr det 
samme for dem som for presten 
som står og deler ut nattverden. 
Det må vi ikke være naive og tro.

Han understreker at dette er 
reelt for konfirmantene og ikke 

noe de tuller med.
– Men det må mer enn en leir 

til for at de endrer praksis i livet.

Legger syndene fra seg
En lyskaster følger Anders R. 
Johansen når han går igjennom 
alle stasjonene i bønnevand-
ringen. Han viser fram natt-
verd, lystenning, en tavle der 
man kan skrive opp ting man 
er glad for, en stasjon der man 
kan skrive ned bønnene sine 
på små lapper, og en forbønn-
stasjon. Så kommer han til sta-
sjonen for skriftemål. 

– Her er det noe som sikkert er 
litt fremmed for dere. Dere kan 
gå til Morten og Camilla, og for-
telle dem noe dere har gjort som 
dere angrer på. Så vil de be til 
Gud om at syndene deres må bli 
tilgitt. Det er en fin måte å lette 
hjertet sitt på, sier han.

Lederne forteller om ung-
dommer som virkelig ønsker å 
gå til skriftemål.

– Etterpå seg jeg at flere ung-
dommer er veldig letta, forteller 
Morten Holmqvist. 

– Det er et sted hvor de kan be-
fri seg fra det de har dårlig sam-
vittighet for.

Johansen opplever at konfir-
mantene er blottet for religiøs 
bluferdighet.

– Mange setter seg ned og spør: 
«Hva skjer her?» Men når de får 
vite det, gjør de det ordentlig. 

Lovsangsbandet begynner å 
spille, og konfirmantene starter 
vandringen rundt i gymsalen. 
Det blir fort lang kø foran natt-
verdsutdelingen. Konfirmantene 
snakker ikke, men det er mye be-
vegelser rundt i rommet. 

Etter hvert som nattverdkøen 
minsker, øker køen til forbønn 
og skriftemål. Flere og flere sam-

 Ungdommer velger å konfirmere seg i kirken for å være sammen med venner, viser en landsomfattende undersøkelse. Kun en tredjedel av 
de spurte konfirmantene svarte at de ville konfirme re seg for å lære mer om Gud og tro.

... men jeg ble 
jo ikke kris-
ten etter ei 
uke.
Anette Barfod 
(19), leirleder
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ler seg rundt korset satt sammen 
av blafrende telys bakerst i rom-
met. De setter seg på gulvet og 
legger armene rundt hverandre. 
Lovsangsbandet spiller Navnet 
Jesus blekner aldri. 

– Dette er egentlig en helt van-
lig ungdomsgudstjeneste, sier 
Camilla Kofoed-Steen.

– Men det som skjer på leir, 
er at vi gir dem rom for å tør-
re å være seg selv. Vi prøver å 
lære dem til å ikke se på nabo-
en, men heller konsentrere seg 
om hva de ønsker.

Hun er opptatt av at det ikke 
skal bli massesuggesjon. Derfor 
har de tonet det kule showet ned 
de siste årene.

– Det skal være oppriktig, ær-

lig invitasjon til å delta. Konfir-
mantene skal ikke lures inn i det, 
sier hun.

– Jeg vil at de skal tenke at «det-
te er et valg jeg ville ta, kan stå 
for og trives med». Ikke at de om 
noen år skal se tilbake og tenke: 
«Hva i all verden var det jeg gjor-
de på den konfirmasjonsleiren?»

Tårer og trøst
Konfirmantene sitter tause og 
ser inn i de flakkende, små telys-
flammene mens de holder arme-
ne rundt hverandre. Noen tørker 
en tåre. Ei jente hulker høylytt. 

Når gudstjenesten avsluttes 
offisielt og konfirmantene får lov 
til å gå, forlater halvparten salen. 
De som blir igjen, stryker hver-

andre over ryggen. Også guttene 
omfavner hverandre nå.

Bandet slutter å spille. Bare 
susinga fra ventilasjonsanlegget 
høres i rommet, i tillegg til stil-
le snufsing. Det er fortsatt noen 
som går til forbønn og skriftemål.

Når klokka nærmer seg mid-
natt, avslutter Anders R. Johan-
sen gudstjenesten en gang til. Det 
er leggetid. Konfirmantene finner 
skoene de har tatt av seg i inn-
gangspartiet i stillhet.

På trappa møter Camilla Ko-
foed-Steen ei konfirmantjente 
med tårer i øynene.

– Dere har ikke vondt av å grå-
te litt. Gå og legg deg og sov godt 
i Jesu navn, sier hun og smiler 
til henne.

Jenta snufser og smiler tilbake.

Tar valg for livet
– Gudsnærværet er sterkt her på 
leir. Konfirmantene tror sterke-
re, de tror at Gud er her, sier Ko-
foed-Steen.

 Konfirmantene venter utålmodig på utsida av gymsalen, der kveldsgudstjenesten skal finne sted. De 
skriker, tuller og flørter, men så fort dørene åpnes, senker støynivået seg, og de går inn i stillhet.

Det skal ikke 
være masse-
suggesjon, 
showet er 
tonet ned.
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– Jeg opplever at de som tar 
valget om å tro, tar et valg for 
livet. Det henger ikke nødven-
digvis sammen med hvor man-
ge som går i kirken hver søndag. 
Men dette bærer konfirmantene 
med seg resten av livet. 

For Anders R. Johansen er leir 
en kristen optimaltilværelse.

– Her skaper vi integrasjon 
mellom det fysiske og det ånde-
lige. Målet er at det skal være like 
naturlig å be som å spille fotball 
og å gå til nattverd som å flør-
te. Konfirmantene er vekk hjem-
mefra, og her er det ikke noen 
som kikker dem over skuldra. Da 
skjer det noe.

– Hvor dypt stikker det?
– Jeg tror det stikker dypt som 

bare det. Dette er noe de kan ta 
med seg videre i livet. Det skjer 
noe med dem, og det er ekte. 
Mange kommer med veldig ty-
delige trosutsagn i ettertid. Vår 
enorme utfordring er at det skal 
bli noe mer enn et minne, sier 
Johansen.

Etter at konfirmasjonstida er 
ferdig, svarer tre av fire konfir-
manter i den landsomfattende 
undersøkelsen at de er fornøy-
de med konfirmasjonen. Nesten 
halvparten svarer at de har blitt 
styrket i troen på Gud. Tre av fem 
sier de har lært mer om Gud og 
tro, og halvparten svarer at de har 
fått mer kunnskap om Bibelen. 

Før konfirmasjonstida sa halv-
parten av konfirmantene at de var 
kristne og en tredjedel at de var 
tvilende. Etter konfirmasjonen 
viser undersøkelsen at det blir 
både flere kristne og flere tvi-
lende, selv om det ikke er dras-
tisk økning i noen av kategoriene. 
Over halvparten av konfirmante-
ne svarer at de har fått en positiv 
holdning til kristen tro.

Camilla Kofoed-Steen er be-
kymret for hva som skjer med 
konfirmantene etter at konfir-
masjonstida er over.

– Hva er det vi har å tilby når 
de kommer tilbake? At mange 
faller fra, er mye vår feil, sier hun, 
som tror dette også gjelder man-
ge andre menigheter.

– Vi som kirke er de som kan 
legge til rette for menneskers 
møte med Jesus. Men tro er for 
de aller fleste avhengig av et fel-
lesskap. Det er vi elendige på. Vi 
klarer ikke å ivareta folk. 

– Hva skal til?
– Menigheten må bære dette, 

ikke bare vi medarbeidere. Ung-
domslederne kan holde på kon-
firmantene og legge til rette for 
småfellesskap og grupper. Hvis 
vi kunne ha tilbudt bibelgrupper 
til alle konfirmantene i ettertid, 
kunne vi kanskje fått med oss 
halvparten av dem videre.

Kofoed-Steen ser likevel lyst 
på det.

– Det fine er at hvert år er det 
nye konfirmanter. Det betyr at 
vi får ny mulighet hvert eneste 
år. Det gjelder i alle menigheter i 
Norge. Vi har mulighet til å star-
te på nytt, og denne gangen kan 
vi forbedre oss.

Gudstje nesten er  
en «teppe bombing med 
hellige handlinger».
Sogneprest i Greverud menighet, Anders R. Johansen

Når natt-
verd køen 
krymper, 
vokser køen 
til forbønn og 
skrifte mål.


