
 



KONFIRMANTUNDERVISNING 

HOS KRISTIANSAND 

VINEYARD 

- KOM SOM DU ER 
 

DU ER ØNSKET, ELSKET OG VELKOMMEN AKKURAT SLIK DU 

ER! 
Vi ønsker å se mennesker tre inn i det livet Gud har for hver og en, og vi ønsker derfor å legge 
konfirmantopplegget med fokus på de grunnleggende verdiene vi har i Vineyard med et mål om både 
åndelig og personlig vekst. 

Bibelen er styrende for vår tro og vår tjeneste. Vår lengsel er å kjenne og forstå Bibelen, hva den sier 
og oppleve det livet den beskriver.  Vi omfavner hele spekteret av Rikets tjenester, fra å forkynne 
evangeliet om Jesus, helbredelse, og utfrielse til tjeneste for de fattige.  Vineyard omfavner en 
praksis som inkluderer intim og personlig tilbedelse, utrustning av vanlige troende til tjeneste, en 
relasjon til og ledelse av Den Hellige Ånd, og å ta det i Guds misjon i verden. 

 

 

 



VERDIENE VI VIL JOBBE MED ER: 

SAMARBEID MED DEN HELLIGE ÅND 
o Naturlig overnaturlig: Vi tror at Gud arbeider gjennom troende og utruster 

oss med gaver for å forvandle liv og verden rundt oss på fantastiske og 
overnaturlige måter. Dette gjør vi gjennom overgivelse til Den Hellige Ånds 
ledelse. Vi ber for syke, vi konfronterer urettferdighet og vi søker etter å høre 
Guds stemme på andres vegne 

▪ Lytte – fokus, prioritering og tålmodighet 
▪ Ledet av Ånden – hva betyr dette? 

 

OPPLEVE OG TILBE GUD 
o Det grunnleggende: Å dyrke de grunnleggende aspektene av troen som grunnmur 

for vårt liv med Kristus. Vi tror at Gud inviterer oss inn i en intim relasjon med Han. 
Gjennom lovprisning (bønn, tilbedelse, lovsang) setter vi Gud først og åpner oss selv 
opp til å motta Hans ord og Hans ledelse i våre liv, lovprisning er et sentralt aspekt i 
våre kristne liv, vi tror på å møte Gud med respekt både for Han og for de vi er 
sammen med.  

▪ Bibel : Meditasjon, studering, læring, liv, kontekst – GT<->NT 
▪ Tro 
▪ Bønn 
▪ Disippelgjøring 
▪ Felleskap 

o Kultur av tilbedelse: Med alt vi gjør, sikter vi oss inn på å være et tilbedende 
felleskap  

o Utrustning: Utforske og lære om hva det vil si å følge etter Jesus og leve det livet 
Jesus har kalt oss til å leve  

▪ Gaver 
▪ DHÅ 
▪ Relasjoner 



 

ENGASJERE SEG I TJENESTE OG UTØVE 

MISJON FOR Å FORSONE MENNESKER MED 

GUD OG HELE SKAPERVERKET 

o «To do the stuff»: Vi vil skitne til hendene våre ved å gjøre de praktiske tingene Jesus 

inspirerer oss til å gjøre. Vi tror at vår tjeneste som Jesu etterfølgere bør praktiseres på 

konkret vis. De fattige bør betjenes som om vi betjener Jesus. I alle former for tjeneste må 

kjærlighet og medlidenhet være kjernen.  

o «Alle får være med på moroa»: Troen på Jesus er ikke en eksklusiv klubb. Vi ønsker 
alles innspill velkommen, og vi tror at hver eneste en har noe unikt å tilføre 
felleskapet og Guds rike.  

 

Gjennom undervisning, bønn, tjeneste, tilbedelse og personlig relasjonsbygging ønsker vi å legge til 
rette for at konfirmantene kan tre inn i tjeneste, få øve seg i ledelse og vokse i sin relasjon til Gud, 
Jesus og Den Hellige Ånd. Vi ønske å ta den enkelte ungdoms gaver, lidenskaper og interesser på 
alvor og tilrettelegge for at de kan tjenestegjøre innenfor trygge rammer med god støtte fra 
lederskapet innenfor områder de selv føler engasjement mot. 

 



 

PRAKTISK INFORMASJON:  
 

• Konfirmantsamling ca. 1-2.gang i måneden: 
Her vil det være en blanding av lovsang, undervisning (med flere undervisere), samtale, 
bønn, sosialt og ofte noe praktisk 
 

• Selve konfirmantundervisningen vil bli et samarbeid mellom Kristiansand Vineyard og 
Vågsbygd Frikirke  
 

• Mulighet for deltagelse på frikirkens konfirmantleir 

• Delta på sommerleir og Winter Camp- (Vineyard Nordic Youth) 
 

• Deltagelse på gudstjenester 
 

• Deltagelse på Enter som frivillig 
 
 
 
Vi ønsker at ungdommene skal få lov til å enten være med på en av de pågående tjenestene i 
Vineyard (f.eks. en av tjenestene på søndagene, bruktkjelleren, Hjerterommet,m.m.), eller dersom 
de ønsker dette å få muligheten til å starte og lede sin egen tjeneste (f.eks. utadrettet mot eldre, 
fattige, syke, barn, helbredelse, bønn eller annet praktisk) med trygg støtte og stilas-bygging fra 
lederskapet 

 

Opplegget vil gå fra September 2022 frem til September 2023 med konfirmasjonsgudstjeneste 

søndag 4. September 2023 

 

 

 


