
”En skulle vøri 14 år og konfi rmant i 
Gjerpen menighet.”  Ja, slik tenker en 
når en blir kjent med årets konfi rmant-
opplegg i menigheten vår. 
Takket være mange frivillige medar-
beidere greier kapellanen vår, Svein 
Lindebø, å gjennomføre et opplegg 
som treffer de fl este av ca 75 konfi r-
mantene.

Fjernt fra pugging av salmevers og 
Luthers forklaringer samles ungdom-
mene til ulike aktiviteter i tidens peda-
gogiske ånd. I våre dager skal de unge 
få lov til å utfolde seg med aktiviteter 
de trives med og føler seg trygge på. 
Det skal gi dem følelsen av å lykkes 
og dermed gi dem et godt selvbilde.

Det er konfi rmantsamlinger hver uke. 
Den ene uka har de vanlig undervis-
ning på menighetshuset, mens de deles 
inn etter interesser den neste.
Undervisningen står Svein for. Kullet 
deles i to grupper, og etter at første 
gruppe har hatt sin undervisning, duk-
ker den andre opp. Da samles de til et 

felles måltid før 
gruppe to får sin 
undervisning. 

De kveldene det er 
interessegrupper 
består hver gruppe 
av ca 15-20 konfi r-
manter. Temaene 
de kan velge mel-

lom er matlaging (ny av året), idrett, 
forming, friluft (speiding) og sang/mu-
sikk/dans/drama. 

Det siste temaet er helt nytt for konfi r-
mantene i Gjerpen. Sammen med kon-
fi rmanter fra Skien og Siljan arbeider 
de med en musikal som skal framføres 
i slutten av konfi rmanttida. Det er en 
ganske stor del av konfi rmantene som 
har valgt denne muligheten.

Tanken bak alle de ulike aktivitetene 
er at konfi rmantene skal ha gode 
opplevelser sammen i menighetens 
regi i løpet av forberedelsestida. Det 
at de får være med på noe lystbetont i 
tillegg til alminnelig undervisning og 
sosialt fellesskap, vil forhåpentligvis 
gi dem positive assosiasjoner til me-
nighetslivet og gjøre det naturlig for 
dem å fortsette i menigheten også etter 
”lesetida”. 

Med dette opplegget tror vi at mulig-
heten for det er til stede i rikt mål, sier 
de ansvarlige for konfi rmantopplegget.
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