Tips, triks og ting
som er greit å huske på
Som Budbærer er du og din konfirmantgjeng med på å spre
informasjon om konfirmanttiden ut til alle kommende konfirmanter i
Norge. Du er med på å trygge de unge på at konfirmasjonstiden handler
om så mye mer enn ren tro- og religionslære og at man gjennom fellesskap, opplevelser og samhold selv kan utforske sin tro og finne ut av hva
som kjennes riktig.

Om dere allerede er godt i gang med å dele filmer på TikTok, eller akkurat har begynt,
får dere her noen nyttige tips, triks og kjekke ting å huske på nå som #konfirmantene
begynner å fylle seg opp. Bra jobba hittil, forresten!

Først et par tips og triks:
De kommende konfirmantene vet veldig lite om konfirmasjonstiden.
Vis dem hva dere driver med! Spiller dere brettspill og spiser boller - vis det!
Synger dere sanger, med tente lys - vis det også! Gjør dere noe helt annet?
Brødrister-challenge? Det er også fint å vise!
Synes du det er vanskelig å lage TikTok-filmer? Det gjør ikke noe.
På #konfirmantene er det ikke noe rett eller galt. Det er like fint med en enkel
film der dere f.eks bare snakker, som en film der dere gjør en challenge, eller
viser frem noe av det andre morsomme dere gjør.
Litt usikker på hva dere skal lage film om? Spør de kommende konfirmantene
i en film da, vel. “Hva lurer du på rundt kirkelig konfirmasjon?” “Har du noen
spørsmål om hva kirkelig konfirmasjon handler om? Spør i kommentarfeltet!”

Ting som er greit å huske på:
Vi vet at felleskap og tro går hånd i hånd, men for ungdommen der ute er det et skille. De
tror det er størst fokus på tro, derfor må vi vise dem at konfirmasjonstiden er så mye mer og at ingen skal overbevises om noe. Når dere lager videoer er det lurt å tenke på hvordan
man kan få frem både “fellesskap” og “tro”.

Du trenger aldri å svare på ting du ikke er komfortabel med å svare på. Er det
spørsmål eller kommentarer som blir personlige, eller som du ikke vil dele - la
være. #Konfirmantene handler om å vise hva konfirmanttiden går ut på - ikke
hva ditt syn på verden er ;)
Unngå sterke påstander. Selv om det føles som noe “alle er enige i” finnes det
de som bare er ute etter å være kjip. Sterke påstander er bensin på bålet for
sånne troll.
La politiske temaer være. Det har ikke noe å si om man tenker at FrP, KrF eller
SV er best. Alle er velkomne til å konfirmere seg i kirken, uavhengig av politisk
ståsted og tankesett.
Det er fint å se at presten er artig, eller at diakonen er med på en challenge men sørg for at hovedfokus er på hva konfirmanttiden handler om og ikke bare
de som jobber med konfirmantene.
Formålet med kampanjen er å sidestille det religiøse og det sosiale. Derfor skal
ikke #konfirmantene brukes til å spre innhold som KUN peker på tro, uten å
vise eller snakke om fellesskap. Innholdet kan selvfølgelig berøre hva man lærer
om i konfirmasjonstiden, men kristendomskunnskap eller bibelvers alene, vil
ikke ha den effekten vi er ute etter.
Husk å få godkjenning til å legge ut filmene, av de som er med i filmene (og evt
foreldre). Samtykkeerklæring finner du inne på Facebook-gruppen.

Kommentarfelt:
Inviter gjerne til samtale i kommentarfeltet, enten ved å nevne det i filmen
eller ved å skrive det i videobeskrivelsen. Du kan f.eks. invitere kommende
konfirmanter til å stille spørsmål eller svare på et spørsmål selv. Reager gjerne
med hjerter og hyggelige små svar på kommentarer - en digital respons kan
bety mye!
Oppstår det diskusjon i kommentarfeltet? Ikke gå inn i diskusjon med
argumenter og start en lengre samtale, men svar gjerne kort med en vennlig
tone dersom noe er uklart.
Det er lov å være uenig eller kritisk til kirken, men blir det ubehagelig, mobbing,
stygt språk osv, er saken en annen, og kommentaren kan slettes.
Vern om de som er med i filmen. Dersom det er stygge kommentarer med
mobbing, diskriminering eller banneord kan du gjerne slette kommentaren. Dersom det går utover de som er med i filmen, og særlig hvis det går ut over unge
mennesker som er med, kan du skru av kommentarfeltet for videoen, eller slette
videoen. Det er helt greit, om du kjenner at det er riktig.

Slik stenger du kommentarfeltet:
1. Trykk på de tre prikkene, øverst til høyre inne på profilen din.
2. Velg “Privacy”.
3. Under “Safety” ser du “Who can comment on your videos” - trykk
på den og velg “friends” eller “no one”. Du kan åpne det igjen senere,
når trollene har gått videre til nye kontoer å krangle på :)

