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er som en reise  
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Velkommen til  

konfirmantfadder samtale 
 

Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som 

er ment å brukes under samtalene. 

 

Den handler om livets reise og består av fire 

etapper. Tanken er to samtaler høst og vår. 

 

Det er viktig å huske at dette kun er en guide og 

dere trenger ikke snakke kun om spørsmålene i 

blekka. 

 

Det er fadderen og konfirmanten som bestemmer 

hvor mye eller lite de vil si, alt etter hva som dere 

måtte føle naturlig og komfortabelt.  

 

 

Lykke til!!!! 
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Møteplanlegger 

 
1. samling   Dato_________________ 

       Sted__________________ 

 

2. saming   Dato ________________ 

       Sted _________________ 

 

3. samling   Dato ________________ 

       Sted _________________ 

 

4. samling   Dato_________________ 

       Sted _________________ 
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1. etappe 

Livet er som en reise. Hele tiden opplever vi noe.  Det er  

nødvendig både å bevege seg og å stanse opp.  En rasteplass og 

et stopp gir mulighet for å få øye på ting du før bare streifet  

forbi, eller kanskje ikke ante fantes der. 

Dette er et samtaleopplegg for reisen. Når dere reiser to sammen 

er det viktig at begge deler med hverandre litt om hva dere  

oppdager.  

 

Vi starter reisen: 
1. Nevn tre ord som beskriver hvem du er  

 (begge deler med hverandre) 

 

   1 ____________________________ 

   2 ____________________________ 

   3 ____________________________ 

 

2. Som barn likte jeg å reise til _______________________ 

 

3. Nevn to ting ved din personlighet som du liker  

   1 ___________________________ 

   2 ___________________________ 

  

4. Noe av det jeg liker best ved min alder er    

 _______________________________________________ 
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5 Noe av det vanskeligste du har gjort, eller forsøkt å gjøre er: 

 _______________________________________________ 

 

6 Hvis du måtte fortelle noen om hvem Gud er, ville det være 

 lett eller vanskelig? Hvorfor? 

 

7 Nevn tre ord som du tenker at beskriver hvem Gud er 

 

  1 ___________________________ 

  2 ___________________________ 

  3 ___________________________ 

 

 

 

 

 

Samværet kan avsluttes  med å si denne bønnen sammen. 

 

Velsign oss Gud Fader! 

Velsign oss Guds Sønn! 

Velsign oss Gud, du Hellige Ånd! 

Amen! 

 

Gjør avtale om tid og sted for neste gang! 

Et ord fra Bibelen: 

Legg din vei i Herrens hånd, stol på han så griper han 

inn! 

Salme 37,5 
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2. etappe 
 

Livet kan sammenlignes med en reise med mange utfordringer 

underveis. Det er lurt å tenke over hvor man vil, og ta noen valg .  

- Men så slipper vi å reise alene!!! 

 

Vi fortsetter reisen: 
 

1. Det beste som har skjedd med meg siden sist er   

 _________________________________________________ 

 

2.  Nevn tre ting som kan være vanskelig for mennesker  

 i din alder? 

   1 ___________________________ 

   2 ___________________________ 

   3 ___________________________ 

 

3.  Hvis du trengte noen å snakke med, hvem ville du da gå til,  

 og hvorfor? 

 

4 Har du noen gang opplevd at du trengte noen å snakke med,  

  og at noen var der for deg?  Hvordan føltes det? 

 

5  Har du noen gang opplevd at du trengte noen å snakke med, 

 men at ingen var der for deg? Hvordan føltes det? 
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6. Fortell hverandre om en gang du var litt modig.  

 

7. Hva synes du er fint i det miljøet du går i,  

 og hva kan du savne.  

 

8. Hvem snakker du med hvis du opplever baktalelse, sjalusi, 

mobbing, sorg og savn, eller andre vanskelige ting.  

 

9. Tenk over og snakk litt sammen om hva Gud kan  

 ha å si for livet. 

 

Samværet kan avsluttes med å si denne bønnen sammen: 

 

Velsign oss Gud Fader! 

Velsign oss Guds Sønn! 

Velsign oss Gud, du Hellige Ånd! 

Amen! 

 

NB. Avtale om tid og sted for neste gang. 

Et bibelord til slutt: 

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør 

alle folkeslag til disipler idet dere døper dem til Faderens og 

Sønnens og Den hellige Ånd navn, og lærer dem å holde alt 

det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager  

inntil verdens ende!            

Matt. 28, 19-20 
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3. etappe 
Troens kilder 

Hva er det som gjør at du får tro på og tillit til spesielle personer 

eller ting som skjer? Hva får oss til å stille spørsmål og tvile? 
  

I. Vi fortsetter reisen: 
 

1. List opp 3 ting du stoler på i hverdagen –  

 (Vekkerklokke, elektrisitet, …..) 

   1 ______________________________ 

   2 ______________________________ 

   3 ______________________________ 

 

2.  Hvorfor har du tro på disse tingene? 
 

3. Hva kunne hindre deg i å ha tro på disse tingene? 
 

4. Er din tro på Gud sterkere eller svakere enn din tillit  

 til tingene du har listet opp? 
 

5. Hva gjør det lett å ha tro på Gud? 
 

6. Hva gjør det vanskelig å ha tro på Gud? 

 

II. Hva tenker du det er å være en kristen?  
 

1. Hvilke personer som du kjenner synes du forteller deg noe 

 om hva det er å være en kristen? 
  

2. Har du noen forbilder? Hvis ja:  Hvem da og hvorfor? 
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Samværet kan avsluttes med å be bønnen til Franz av Assisi. 

Herre, gjør meg til et redskap for din fred. 

Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker 

Tro der tvilen råder, håp der det er angst og nød. 

Hjelp meg å bringe tilgivelse der det er strid,  

og spre lys der det er mørke 

Å bringe glede der sorgen tynger 

Mester, hjelp meg å søke; 

ikke så mye å bli trøstet, som å trøste 

ikke så mye å bli forstått som å forstå 

ikke så mye å bli elsket som å elske 

For det er ved å gi at vi får, det er ved å tilgi at vi blir tilgitt, det 

er ved å dø at vi oppstår til evig liv.  

 

Velsign oss Gud Fader!  

Velsign oss Guds Sønn!  

Velsign oss Gud, du Hellige Ånd! Amen! 

 

NB. Avtale om tid og sted for neste gang. 

 Bibelen sier:  

Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet 

kommer av Kristi ord.  

Romerne 10, 17 
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4. etappe 
Fremtiden- hva med den? 

Livet byr på nye erfaringer, utfordringer . Å velge en retning og 

finne mening med livet kan være vanskelig.  

Hva ønsker du å bli? Hva er målet for ditt liv?  
 

I. Vi fortsetter reisen: 

1. Om du kunne dra hvor du ville i verden, hvor ville du reise? 

 Hvorfor? ______________________________________ 
 

2. Har du noen gang fått problemer fordi du dro et sted?   

 Hvor dro du, og hvilke problemer skapte det? 
 

3. Skriv tre jobber eller oppgaver du kunne ønske at du mestret: 

   1___________________________ 

   2 __________________________ 

   3 __________________________ 

4.  Nevn to drømmer, realistisk eller ikke:  

 (reise verden rundt, bli et idol osv..) 

 1 _______________________________________________ 

 2 _______________________________________________ 
 

5. Hva kan du gjøre for å oppfylle drømmene dine? 
 

6. Nevn tre ting du gleder deg til, i fremtiden?  

    1 _________________________ 

    2 _________________________ 

    3 _________________________ 
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7. Les gjennom listen nedenfor og sett ring omkring to  

 livsområder du er redd ikke vil gå bra for deg.  

 

- Karakterer    - Å bli akseptert av de rundt meg   

- Utseendet    - Penger    

- Å være god i sport  - At familien har det godt sammen 

- Døden     - Gruppepress    

- Trygghet på skolen 

 

8. Etter det er gjort, kan dere samtale om disse spørsmålene: 

Hvorfor er du redd for dette? Hva er du mest redd for? 

 Er det noe som kan få deg til å slutte å være redd? 

 

II. Grenser i livet 
 

1. Hva tror du kan være gode grenser for livet. Grenser som gir 

 trygghet og hjelp . (eks trafikkregler, bud, og lignende.) 
 

2.  Hva opplever du som dumme grenser? 
 

3. Hva synes du om de grensene foreldre/foresatte setter for deg? 
 

4. Snakk litt sammen om egne grenser. 
 

5. Hva med de grensene Gud gir oss?  

 

 

Fortsetter neste side 
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Samværet kan avsluttes med :  

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 og 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. 

 

og: 

 

Velsign oss Gud Fader! 

Velsign oss Guds Sønn! 

Velsign oss Gud, du Hellige Ånd! 

Amen! 
 

 

 

 

 

 

PS! Kanskje har dere hatt en samtale som kan fortsette videre?  

Bibelen sier:  

- Søk  først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt 

det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen, 

morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok 

med sin egen plage. Matt.6, 33-34 

- Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. 

1.Pet. 5,7 


