
Kirkelig konfirmasjon handler like mye om 
fellesskap, som om tro 
 
Unge, kommende konfirmanter, er redde for at kirkelig konfirmasjon handler 
om å bli overbevist om kristen tro. Derfor må vi vise at konfirmasjonstiden 
handler like mye om fellesskap som om tro, gjennom filmer som legges ut 
på #konfirmantene, på TikTok.  

 
Hva ønsker vi å vise frem?  
Alt mellom himmel og jord!  

Kirkelig konfirmasjon handler like mye om fellesskap som om tro. Da må vi vise det også. 
Film det dere gjør i konfirmasjonstiden!  
 
Danser dere? Har dere digitale treff? Spiser dere popcorn? Pizza? Bare skravling? Kanskje 
er dere på tur? Leir? Spiller dere spill? Dataspill? Alt sånt er med på å vise at fellesskap er 
en stor del av konfirmasjonstiden.  
 
Hva med gudstjenester? Går dere på de?Har dere forelesninger? Bibellære? Kanskje øver 
dere på noen salmer, eller bønn? Er det gøy? Eller er det litt snork? Har dere andakt på 
slutten av samlingen? Alt sånt er med på å vise at læren om kristendom også er en viktig 
del av konfirmasjonstiden. 
 
Kanskje en morsom oppgave kan være å utfordre konfirmantene til å lage en TikTok-video 
basert på dagens tema under samling - som en del av det pedagogiske opplegget.  
 
Vis frem det dere vanligvis driver med i filmene dere lager og legger ut på TikTok :)  
 
 

Hvordan skal vi vise det frem? 
Det viktigste er å få frem er at fellesskap er like viktig som tro.  

Derfor vil vi at dere lager videoer som har like mye av begge deler. Utover det, er vi veldig 
åpne for hvordan dere lager filmene. Kanskje er det noen populære trender på TikTok som 
kan være morsomme å lage? Eller har dere helt egne ideer? Lag i vei :) 
 
På denne nettsiden kan du finne litt inspirasjon til hvordan filmene kan være: 
www.tanterandi.no/konf-inspirasjon 
Passord: Konf8 

http://www.tanterandi.no/konf-inspirasjon


 
 
Spørsmål og svar: 
Vi vet også at det finnes mange unge der ute med spørsmål om konfirmasjonstiden, så det 
er supert å lage egne videoer hvor dere er åpne for spørsmål i DM eller kommentarfelt.  
 
Spørsmålene kan dere svare på med egne filmer. Ta gjerne et par spørsmål av gangen, i én 
film, eller svar ett spørsmål med én film - det velger dere selv. Kanskje lager dere en egen 
ukentlig AMA (Ask Me Anything)? Eller noe helt annet! Kjør på :) 
 
 

Praktiske ting det er greit å huske på: 
Hver menighet får sin egen TikTok-konto der videoene skal postes, og alt skal hashtagges 
med: 
 
#konfirmantene 

#konf 

#komfirmantene 
#komf 
 
 
 
Hvis dere lurer på noe, er det bare å spørre! :) 
Lykke til! 


