VIDERE er for menigheter som vil hjelpe ungdommer å finne en vei videre i forhold til troen og
kirken etter konfirmasjonstiden. VIDERE består av gruppesamlinger hvor ungdommene får
mulighet til å snakke om tema som de opptatt av.
VIDERE er enkelt å gjennomføre og krever ikke store ressurser. Dere får et komplett opplegg til hver samling.
Rammeverket for samlingene er fleksibelt. Det betyr at VIDERE kan gjennomføres enten det er få eller mange
deltakere, og at samlingene lett kan tilpasses ved behov.
Dette er inkludert i opplegget:
 Filmklipp, eksempel e.l. som introduserer temaene for deltakerne. (Filmklipp må vises fra youtube.)
 Minst en praktisk gruppeoppgave / konkurranse til hvert tema.
 Spørsmål / skriftsteder som kan brukes i samtalen.
 En enkel liturgi til avslutningsdelen i samlingene.
Dette trenger dere i tillegg:
 Eldre ungdomsledere eller voksne til å lede gruppene.
 Et sted å være.
 Mulighet for å vise filmklipp (Hvis ikke man velger å lage en egen introduksjon.)
 Mat (Hvis man ønsker at måltid skal være en del av samlingen.)
 Ulikt utstyr til de enkelte praktiske oppgavene.
 Musikk til avslutningsdelen i samlingene (kan være innspilt musikk eller felles sang).
 Telys eller lignende til avslutningsdelen i samlingene.
Ulike organisasjoner har bidratt med det beste innholdet fra sine ledertrenings- og gruppeopplegg til samlingene.
Slik får dere også noen gode smakeprøver fra disse oppleggene. Tilbud om ledertrening kan være en god fortsettelse
av VIDERE.
Planlegging:
 Dere bør ha påmelding til VIDERE i god tid slik at dere kan sette opp de ulike gruppene på forhånd. Det bør
ikke være mer en ca. 8 deltakere i hver gruppe.
 Husk at dere i god tid før oppstart må få med nok eldre ungdomsledere eller voksne til å lede samtalen i
gruppene.
 Det anbefales å samle de som skal være ledere til egen samling før første samling med deltakerne.
Å få med konfirmantene:
 Det anbefales å introdusere konfirmantene for VIDERE i god tid før konfirmasjonstiden er over. Finn gjerne
noen gode argumenter som kan motivere dem for å bli med på VIDERE. Dette kan f.eks være at de får bli
med som ledere på neste års konfirmantleir, at de får god mat på samlingene, eller at de får vite mer enn de
fikk som konfirmanter osv.
Samlinger
 Det anbefales å ha minst 5 samlinger, å ha de samme gruppene hver gang, og at det ikke går mer enn ca. to
uker mellom hver samling. Dere står fritt til å velge hvilke samlinger dere vil bruke og rekkefølgen på dem.
 Samlingene består av en introduksjon av temaet, en praktisk gruppeoppgave, samtale i grupper og en kort
avslutning med bønn. Man kan i tillegg velge å starte samlingen med et måltid.
 Samlingene er fleksible, slik at dere kan utforme dem på en måte som passer dere. Det er f.eks valgfritt om
dere vil gjøre hele opplegget i mindre grupper, eller samle flere grupper og ha felles start og avslutning.

