
Camp Corona er et tilbud til menigheter som ikke får gjennomført leir i år. Camp Corona 
vil ha undervisningsopplegg av høyt nivå, og innhold som tar for seg tema og tro på en 
måte som er gjenkjennelig og relevant for ungdom i dag.

Opplegget gjennomføres lokalt, og har stor grad av valgfrihet når det gjelder å møtes digi-
talt eller fysisk. Videoer, podcaster, livesendinger, festivalkirke på snapchat, trosvandring 
i nærmiljøet, og et globalt fokus er bare noe av det deltakerne får gjennom Camp Corona.  
Hele opplegget er tilpasset retningslinjene fra myndighetene med tanke på smittevern. 
Opplegget har aktiviteter som legger opp til passelig avstand, samt en del undervisning 
som kan gjennomføres digitalt eller i mindre grupper.

Opplegget inneholder 25 timer undervisning som kan legges inn i konfirmantplanen (som 
er en del av den lokale trosopplæringsplanen).  I tillegg til dette tilbyr vi aktiviteter, interak-
tivt spill, konkurranser og andre sosiale aktiviteter. Du vil også finne henvisninger til annet 
opplegg for konfirmanter  for å fylle ut eventuelle manglende timer i din menighets konfir-
manttilbud.

Opplegget legger opp til å brukes som en fire dagers “bo-hjemme-leir”. De ulike bolkene 
kan også brukes uavhengig av dette. Fullstendig opplegg og manus til ulike bolker blir til-
gjengelig 15.juni, mens alle filmer blir sluppet senest 21.juni. Det vil også være noen bolker 
som sendes live 24.-27.juni. Det som er undervisning av dette vil tas opp og blir tilgjengelig 
for de som ønsker å gjennomføre etter disse datoene. 

I tillegg til de 25 timene med undervisning for konfirmanter vil Camp Corona også ha opp-
legg til fire timers leirlederkurs for ungdomsledere. Kurset tar for seg noen av de utfordrin-
gene og problemstillingene som kan dukke opp når man skal være leder på en leir. Temaer 
som tas opp er venn og leder, samhold blant ledere, tilbakemeldinger, den gode samtalen 
og sikkerhet/beredskap.

KFUK-KFUM Norge vil etter endt kurs søke støtte fra Kristelig studieforbund (K-stud). Dette 
gjør at vi kan tilby et rimelig kurs, samt at hver enkelt menighet ikke trenger å bruke tid på 
å søke i etterkant. Påmeldte menigheter plikter å sende fraværsliste, samt oversikt over 
hvilke ledere som har holdt i de ulike undervisningene.
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Innhold

undervisning:
Show    2 timer      s. 3
Trosvandring   3 timer      s. 3
Kirken om …   4 timer      s. 3
Bryt lydmuren   1 time       s. 4
Podcaster   2 timer      s. 4
Ten Sing Norway-show 1 time      s. 4
Global urettferdighet  2 timer      s. 4
Helt ærlig om seksualitet 1 time       s. 5
Kveldssamlinger  4 timer      s. 5
Hjemmeoppgaver  4 timer      s. 5
Etisk handel   1 time      s. 5
    = 25 timer

Aktiviteter:
Festivalkirke og utfordringer på Snapchat     s. 6
Sosialt opplegg på kveldene       s. 6
Interaktivt spill        s. 6
Corona-vennlig aktivitetsliste      s. 6

Leirlederkurs for ungdomsledere       
Økt 1: venn og leder, samhold blant lederne, tilbakemeldinger  s. 6
Økt 2: den gode samtalen, sikkerhet/beredskap    s. 6
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Show
Det vil bli produsert fire show på rundt en halvti-
me hver. Showene er ferdige videoer som kan ses 
samlet i kirken, sendes til konfirmantene, eller ses 
sammen digitalt.

De ulike showene vil gjennom medier ungdomme-
ne er fortrolige med, ta for seg aspekter ved temaet 
det store bildet. I møte med verden og mennesker 
ser vi ofte bare stykkevis. Jesus ser, og lærer oss å 
se det store bildet. Gjennom showene får konfir-
mantene høre om Jesus som menneske og Gud, 
og hvordan han har betydning for deres hverdag. 
Showene tar også for seg hva det vil si å være kris-
ten, hvordan vi alle er verdifulle og elsket uansett, 
samt hvordan vi må tørre å kreve endring når vi ser 
urettferdighet.

De fire showene vil ha følgende overskrifter:
• Det store bildet i meg (identitet)
• Min plass i det store bildet (fellesskap)
• Troen som en del av det store bildet (tro i utvik-

ling)
• Det store bildet i verden (urettferdig globalise-

ring)

Showene består av totalt 2 timer video.

Trosvandring
Til trosvandringen vil det bli laget en rekke poster 
som henges opp lokalt. Disse vil inneholde opp-
gaver og refleksjoner som ungdommene får tilgang 
til digitalt gjennom QR-koder på de ulike postene. 
Konfirmantene kan gjennomføre vandringen alene 
eller i små grupper. Her er det mulig å legge opp til 
en kort runde rundt kirkebygget, en runde i lokal 
natur, eller andre fine steder lokalt.

QR-kodene scannes med mobilen, og tar konfir-
mantene til oppgaven. Et eksempel på oppgave er 
at konfirmantene skal spille inn en kort video 

av seg selv/gruppen der de lager en egen trosbe-
kjennelse. De vil da for eksempel se en kort video 
som forteller om hva en trosbekjennelse er, samt 
forklaring av hvordan de skal løse oppgaven og til 
hvem de skal sende videoen. På denne måten vil 
det være enkelt å få oversikt over at konfirmantene 
har vært gjennom alle postene.

Vi anbefaler at den siste posten plasseres et sted 
det er fint å samles ute sammen flere grupper med 
god avstand. Her vil det være rom for å snakke med 
de undervisningsansatte om ting de lurte på fra 
trosvandringen, eller vise frem noe de laget under-
veis til hverandre. Siste post kan også gjennom-
føres uten å møtes i større gruppe. Dette vil også 
komme tydelig frem av opplegget.

Trosvandringen varer 3 timer.

Kirken om …
Kirken om … er en undervisningsserie på fire vide-
oer med tilhørende opplegg som tar for seg temaer 
som er relevante for ungdoms hverdag. Opplegge-
ne vil fortrinnsvis gjennomføres ved fysisk møte, 
men ved behov vil de kunne tilpassess digital 
gjennomføring.

Temaene som tas opp i de fire videoene er: sek-
sualitet, psykisk helse, tilgivelse, verden (urett-
ferdig globalisering). Opplegget tar for seg hva 
som er sammenhengen mellom kirken/kristen 
tro og temaet, samt viser ulike syn kirken har til 
disse temaene. Målet er både å utfordre kirken, og 
samtidig vise hvordan den er relevant også inn mot 
disse temaene som er viktige i hverdagen til mange 
unge. 

Kirken om ... består av totalt 4 timer video og 
tilhørende opplegg.

undervisning
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Ten Sing Norway-show
Årets Ten Sing Norway-show, Skjæringspunktet, er 
en ferdig video.  Det kan ses samlet i kirken, sendes 
til konfirmantene, eller ses sammen digitalt.

Skjæringspunktet formidler perspektiver på tro og 
vitenskap. Gjennom dette showet ønsker årets Ten 
Sing Norway-deltakere å vise at det går an å tro på 
både religiøse og vitenskapelige forklaringer, og 
at de ikke nødvendigvis motsier hverandre. Mange 
ungdommer opplever i dag fordommer når det 
gjelder tro, og kan synes det er vanskelig å forsva-
re seg i diskusjoner rundt sin egen tro. Noen føler 
kanskje at de blir sett på som naive og godtroende 
fordi de er kristne, og at man heller burde gå til 
vitenskapen for svar. Gjennom dette showet utfor-
dres konfirmantene på hva de selv tenker om dette 
temaet.

Ten Sing Norway-showet er en video på 1 time.

Global urettferdighet
Gjennom enkle øvelser og oppgaver vil konfirman-
tene både lære om de nedadgående trendene i 
verden og om alt som stadig blir bedre. Deltakerne 
vil bli presentert ulike handlingsalternativ for å vel-
ge hvordan de selv ønsker å påvirke verden, dette 
vil innebære å bruke sine egne evner i å ta valg, 
tenke på hvordan vi lever våre liv og hvilke verdier 
vi styres av. Dette vil være koblet på KFUK-KFUM 
Gobal sitt innsamlingsprosjekt som gir ungdom i 
Øst-Afrika jobbmuligheter gjennom utdanning og 
yrkesopplæring. Fokuset i opplegget vil være på 
hvordan ungdom kan være en del av løsningen på 
verdens utfordringer.

Hinder for rettferdighet er et opplegg på 2 timer.

Bryt lydmuren
Bryt Lydmuren er et samtaleopplegg som handler 
om å snakke om tro med ungdom. Gjennom video, 
spørsmål og aktiviteter vil vi utfordre ungdomme-
ne i hva det vil si å ha en kristen identitet.

Opplegget er en tilpasning og videreutvikling av et 
trosopplæringsprosjekt utviklet av Norges KFUK-
KFUM med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i 
Den norske kirke. 

Bryt lydmuren er et opplegg på 1 time.

Podcaster
Det vil bli produsert fire podcaster på rundt en 
halvtime hver. Her vil konfirmantene få høre be-
traktninger om fire ulike bibeltekster og deres 
relevans for oss i dag. Gjennom disse podcastene 
legges det til rette for at konfirmantene kan ut-
forske bibelen mens de  for eksempel går en tur, 
tegner, eller sitter på stranden. 

Hver av podcastene vil ta for seg dagens bibeltekst. 
Denne får vi først høre opplest, gjenfortalt, som 
slampoesi eller annet før det i podcasten snak-
kes om hvordan denne teksten er relevant i dag, 
og kanskje også sier noe om hva teksten sa i sin 
samtid for å sette den i perspektiv. Podcastene vil 
henge sammen med dagens tema i showet.

Podcastene består totalt av 2 timer.
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Helt ærlig om seksualitet
Helt ærlig er en panelsamtale som sendes live 
på video i uke 26. Den vil også tas opp og legges 
tilgjengelig for menigheter som ønsker å benytte 
seg av opplegget senere. Panelsamtalen kan følges 
samlet i kirken, eller konfirmantene kan se den 
hjemme.

Vi ønsker gjennom dette å snakke helt ærlig om 
temaer kirken, og samfunnet for øvrig, ser på som 
tabubelagt. Et viktig aspekt ved Helt ærlig er spørs-
mål fra konfirmantene. Det vil være en løsning 
som gjør at konfirmantene i løpet av samtalen kan 
sende inn spørsmål til panelet om temaet. 

I panelet sitter det tre relevante talspersoner for 
temaet. En av disse er en prest. Temaet for denne 
økten med helt ærlig er seksualitet. Her vil panel-
deltakerne svare helt ærlig på spørsmål fra kon-
firmantene om blant annet sex, seksuell identitet, 
kjærlighet, #metoo-kampanjen, grensesetting og 
overgrep. Dette vil sees i sammenheng med Kirken 
om seksualitet

Helt ærlig er en livestream på omtrent 1 time.

Kveldssamlinger
Det vil være fire kveldssamlinger som hver består 
av en video med innspilt andakt og noe musikk, 
samt samtaleopplegg knyttet til dagens tema. 
Kveldssamlingene kan gjennomføres samlet i 
kirken, eller over videosamtale med konfirmantene 
som er hjemme.

Samtalen etter videoen er utrolig viktig. Her burde 
man prøve å få til å samles i mindre grupper enten 
fysisk eller digitalt. Det vil være relevante spørsmål 
knyttet til dagens tema. Det viktigste med disse 
samlingene er å bygge relasjon mellom konfirman-
tene, og med lederne. Her skal det være tid til å se 
den enkelte. Kveldssamling kan enten gjennomfø-

res som det siste konfirmantene gjør sammen for 
dagen, eller digitalt hjemme senere på kvelden. 

Kveldssamling består av totalt 4 timer video og 
samtaleopplegg.

Hjemmeoppgaver
Hjemmeoppgavene har som mål å få konfirmante-
ne til å reflektere rundt egen tro. Vi ønsker å bruke 
kreative oppgaver for å gjøre dette inspirerende. 
Gjennom for eksempel å spille inn video av seg 
selv, ringe noen for å prate, snakke med familien, 
skrive logg eller se på videoer på Camp Corona sin 
Snapchat ønsker vi å utfordre konfirmantene til å 
trekke linjer mellom dagens tema og eget liv.

Det er mulig å gjennomføre dette som én time i 
strekk per dag, eller som mindre bolker i løpet av 
dagen.

Hjemmeoppgavene er et opplegg på omtrent 4 
timer.

Etisk handel
Får arbeiderne som har sydd t-skjorta di en lønn de 
kan leve av? Har de som har satt sammen mobil-
telefonen din trygge arbeidsforhold? Det er ikke så 
lett å vite, ettersom mange av produktene vi kjøper 
blir laget langt utenfor Norge og er innom mange 
hender på veien hit. 

Pengene som samles inn i innsamlingsprosjektet 
går til å gi ungdom i Øst-Afrika jobbmuligheter 
gjennom utdanning og yrkesopplæring. Fokuset i 
opplegget vil være på hvordan ungdom kan være 
en del av løsningen på verdens utfordringer.

Etisk handel er et opplegg på 1 time.
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Festivalkirke og utfordringer på Snapchat 
 (live 24.-27.juni)
Gjennom leiren vil det være en Snapchatkonto 
som fungerer både som en festivalkirke og som gir 
utfordringer gjennom dagen. Her vil det være rom 
for morgen- og kveldsbønn, refleksjoner om tro, 
utfordringer knyttet til tema, og andre aktiviteter.

Interaktivt spill (live 24.-27. juni)
Et opplegg som foregår både ute i nærområdet til 
kofirmanten og digitalt i kontakt med frivillige. Her 
vil konfirmantene bli utfordret i morsomme opp-
gaver.
 

Camp Corona inkluderer også et digitalt leirlederkurs over fire timer. Kurset  tar for seg noen av de ut-
fordringene og problemstillingene som kan dukke opp når man skal være leder på en leir. Opplegget er 
laget heldigitalt med forslag til oppgaver og samtaler som gjennomføres med lederne. Det vil også være 
videoressurser som kan brukes. 
Økt 1 (2 timer)
Vi jobber med temaene  
Venn og leder, hvordan skiller vi på dette?
Samhold blant lederne - hvordan skaper vi et godt miljø?
Tilbakemeldinger - Hvordan gir vi tilbakemeldinger til hverandre som et team? 

Økt 2 (2 timer)
Vi jobber med temaene 
Den gode samtalen, hvordan føler vi oss forberedt på samtalene som kan dukke opp gjennom en leir?
Sikkerhet og beredskap, hvilket ansvar har vi som ledere og hvordan reagerer vi i vanskelige situasjoner? 

Sosialt opplegg på kveldene (live 24.-27.juni)
På kveldene i uke 26 vil det være sosialt opplegg 
som gjennomføres live. Her vil vi for eksempel 
finne aktiviteter som: kampkveld, kahoot og bingo. 
For menigheter som bruker opplegget etter denne 
uken vil det bli gjort tilgjengelig forslag til hva man 
kan finne på av sosiale aktiviteter. 

Corona-vennlig aktivitetsliste
Vi ønsker å tilby menighetene en oversikt over 
corona-vennlige aktiviteter. Dette kan være både 
leker og aktiviteter menighetene kan gjennomføre 
sammen og aktiviteter konfirmantene kan gjen-
nomføre alene eller i mindre grupper.  

Aktiviteter

Leirlederkurs for ungdomsledere 


