
K O N F A  I
F I L A D E L F I A K Y R K A N

S T O C K H O L M
FÖRSAMLING
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TEMA
Konfirmationsmaterial

SAMMANFATTNING OCH SYFTE
Ta del av Konfamaterial från Filadelfiakyrkan Stockholm. Materialet innehåller bra 
struktur som kan ge tips och inspiration för hur ni kan lägga upp ert konfirmationsår.



Konfa i Filadelfiakyrkan Stockholm 
 
Filadelfias konfa är kanon, och i vissa avseenden unik.Den har genererat 

tillväxt och för varje år som gått har vi fått liknande respons - överväldigande.  
Nedan motiveras vårt valda skelett i punktform.  
Efter det följer lite upplägg för våra kvällar och hur vi tänker kring undervisning 

osv.  
 
 

1. 
 
Den har ett “vridet” årshjul och börjar i oktober. Anledningen till detta är 

flera: 
a) De som missat att anmäla sig till andra konfa kan hänga på vår och 

anmäla sig så sent som september. 
b) Konfan drar inte igång samtidigt som all annan verksamhet på HT - 

mer hållbart för de ansvariga. 
c) Mer tid till ledarrekryteringen. 

 
Men FRAMFÖR ALLT:  

d) Avslutningen sker med läger och högtid i AUGUSTI och inte JUNI - på 
så sätt kan man efter avslutad konfa säga: “Vi ses på 
ungdomssamlingen nästa vecka” - istället för att släppa dom vind för 
våg över en hel sommar. På så sätt bevarar vi fler, lite oavsett om de 
faller ifrån under sommaren så fångar vi in dom igen under 
angusti-rejset. Mycket effektivt och vi har sett goda reslutat.  

 

2.  
Konfan innehåller också en uppstartsweekend i början av året vilket enligt vårt år 
då blir mitten av oktober. Detta för att “sätta” gänget inför året och dra ner på graden 
av nervositet inför kommande tisdagar. Många är nervösa inför detta men peppar 
man och har god föräldrakontakt brukar det lösa sig. Man får vara tydlig med att 
nervosieteten är helt normal och att många brottas med samma känslor.  
 

3. 
Något annat som varit kanon är det mycket enkla föräldramail som vi skickar ut 
varje tisdagkväll efter konfan. Där ger vi en kort sammanfattning om dagen 
undervisning - den absoluta kärnan. Och lite kort vad de fick uppleva under kvällen. 
Detta hjälper föräldrarna att ta samtalet vidare hemma - då många upplever att 
ungdomarna är fåordiga vid frukostbordet. Är föräldrarna uppdaterade på vad som 



varit aktuellt kan de dra igång samtalet på ett lättare sätt. Detta har gett enormt god 
respons. Liten insats för stor pay-off. VI BEHÖVER FÖRÄLDRARNA!  
 

4. LÄRANDE PÅ OLIKA SÄTT - hjärta och hjärna. vi arbetar med Ice-breakers 
/undervisning /smågrupper och andakter. Undervisningen är bara en av delarna - där 
ger vi teorin och kunskapen, övriga delar är mer för att öppna upp ämnet och få dom 
att förstå att det finns liv och praktik bakom teorin. På andakten på slutet är tanken 
att vi delar något vittnesbörd eller en historia som visar att det som under kvällen 
undervisats faktiskt berör oss i det vardagliga. (Se kvällsupplägg längre ner i 
dokumentet) 
 

5. FÖRÄLDRAKONFA : vi kallar det INTE föräldramöten för då kommer det 
ganska få;) 
Dels följer föräldrarna med vid  första tillfället  i oktober och får då en separat samling 
med en genomgång inför hela året med en powerpoint där vi förklarar den 
pedagogiska modellen, ledarpolicy, säkerhet, teologi och möjligheten till att ställa 
frågor. Superuppskattat!  
 
Löpande föräldrakonfa under året - vid ca 4-5 tillfällen bjuder vi in till fortbildning för 
föräldrarna där vi tar in kompetenta föreläsare som undervisar och skapar 
samtalsmöjlighet kring t ex. 
Psykisk ohälsa 
Internet - vad gör ungdomarna där egentligen? 
En polis talar om ungdomsbrottlighet och “gate ways” 
Pornografi 
 
….för att ge några exempel.  
En idé är att under första tillfället fråga om de önskar ta upp något särskilt ämne 
under året.  
Dessa tillfällen sker parallellt med konfan.  
 

6. VÅR PEDAGOGISKA MODELL 
Under hösten är det mycket fokus på evangeliet och Bibeln. Vi lägger grunden. 
Under våren börjar vi sedan spegla våra liv i den grund vi la under hösten. 
Vi använder oss mycket av bibelns berättelser för att prata om det vardagliga (finns 
obegränsat att ösa ur typ) - det är också ett sätt för dom att lära känna ordet 
samtidigt som berättelsen är oslagbar ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Vi undervisar inte längre än 20 minuter och försöker ALLTID bryta av undervisningen 
mitt i med en kort övning / fråga eller ibland till och med illustrations-lek, allt för att de 



ska känna att det är roligt att lära och inte förväxla konfan med ytterligare en lektion i 
skolan. VI HAR ALLTID EN PP-presentation MED FÅ MENINGAR / ORD.  
Dom behöver anteckna och då kan det inte vara för mycket plottriga texter eller 
långa förklaringar - vi hittar kärnan i det vi säger och dundrar upp det på en 
powerpoint.  
___________________________________________________________ 

 
 
 
Inför uppstarten 

1. Beställa Biblar - beställa postorder från Nya Musik jkpg med leverans till 
kyrkan och betalning via faktura. Komplettera med A5-kollegieblock och 
pennor.  

2. Spika alla datum för hela året, utöver lektioner; social action, föräldraträffar, 
läger och avslutning.  

3. Information till föräldrar och ledare om datum och tider 
4. Kontakta ev gästtalare för HT.  

 
 
Informationsbrev  
- Början av september: “Välkommen till konfan” - infomail föräldrar 
- Veckovis föräldramail: start efter weekend 
- Inför weekend: skicka innan uppstarten 
- Inför läger: skicka i juni 
- Inför högtid: skicka i juni och sedan ännu mer detaljerat i augusti.  
 
Föräldraträffar 
- Spika Datum 
- Boka Gästföreläsare  
- Boka lokaler 
- Köp enkelt fika till dessa tillfällen 
- Hälsa välkommen samt presentera talaren. 
 
Ledarträff slutet av september (tisdagen innan uppstart) 
- Dela ansvar för resten av terminen, 
- Gå igenom policy / säkerhet 
- Samla in polisutdrag för samtliga 
- Få bekräftat vilka som är med på weekend i mitten av oktober. 
 
 
__________________ 
Undervisning 
HT20 
6 okt - Introduktion / lära känna (ingen undervisning) 



13 okt - Evangeliet - del 1. Gud skapar världen - vårt ursprung 
20 okt - Evangeliet - del 2. Synd - vi vänder oss bort från Gud. 
27 okt -  LOV 
3 nov - Evangeliet - del 3. Jesus - korset! 
10 nov - Evangeliet - del 4 - Anden och vårt uppdrag 
17 nov - Bibeln - en introduktion  
24 nov - Vandring genom GT 
1 dec -  Vandring genom NT 
8 dec - Julens budskap 
15 dec - Julavslutning 
 
VT20 
12 jan Identitet 
19 jan Jämförelse 
26 jan Vänskap 
2 feb Sex och kärlek 
9 feb Döden 
16 feb Evigheten och himlen 
23 feb Den kristna gemenskapen - Församlingen 
2 mars LOV 
9 mars Andens frukter 
16 mars Nådegåvorna 
23 mars Påsken del 1 
30 mars Påsken del 2 
6 april LOV 
13 april Gud och vetenskap 
20 april Guds vapenrustning 
27 april Jesus 
4 maj Mission 
11 maj Kristi himmelsefärd 
18 maj Pingst och Anden 
25 maj Dopet 
1 juni - Sommaravslutning 
v. 33 Läger 
29 aug konfahögtid 
 
Kommentar kring undervisning: 
Ibland ligger vetenskapen “i vägen” för vissa att öppna sig för budskapen. Då flyttar 
vi upp “gud och vetenskap” till Höstterminen, för vår erfarenhet säger oss att det är 
mycket öppnare efter den lektionen. Vi talar om dopet löpande under året men ger 
mer specifik undervisning kring det mer i slutet av året. 
 
Vi lägger också in frågelådan ibland när behovet har funnits. Man får känns in lite i 
början av året.  



 
Under lägret har vi talat om the basics ett varv till, typ: 
Frälsning 
Den Helige Ande 
Bön 
Församling 
Dop 
 
________________ 
 
 
 
Upplägg en konfalektion : 
17:30–17:45 genomgång ledare+ bön 
17:45–17:50 rodd av lokal och småfix 
17:50–18:05 ungdomarna anländer. 
18:05–18:15 inledande lek 
18:15–18:30 icebreaker 
18:30–18:35 fika  
18:35–18:55 undervisning  
18:55–19:15 smågrupper 
19:15–19:28 avslutande andakt (lovsång / vittnesbörd / popcornbön / lyfta 
böneämnen)  
19:28–19:30 INFO - vad händer på fredag / söndag / nästa vecka.  
____________________ 
 
Konfalekar: 
- Lära känna bingo 
- Tidningsleken 
- Boom-chak/samuraj 
- Sten sax påse-turnering 
- Fruktsallad 
- Hela havet stormar 
- Två lag går runt varsin grupp stolar (ställda med ryggarna mot varandra). När 
musiken tystnar ska varje grupp upp på stolarna så fort som möjligt utan att sedan 
nudda golvet. För varje omgång försvinner en stol. De ska klara 3 sekunder där uppe 
innan de är godkända.  
- Impro-teater 
-måla av varandra 2 och 2 i 45 sekunder, utan att titta på pappret. 
________________________ 
 
Ice breakers: 
-Quiz (För att repetera tidigare veckors undervisning) EXTREMT EFFEKTIVT (rent 
pedagogiskt) 



-Visa berörande eller informativt video-klipp kopplat till kvällens tema 
-Fyra hörn-övningar (åsikter/diskussion/värderingar) 
-Sortera bibelböcker i rätt ordning 
-Slå fort i bibeln - tävling 
-Göra rörelser för att memorera 10 Guds bud, andens frukten, vapenrustningen osv.  
-Crash course i Bibeln, hur man slår i den osv. 
-Klippa ut tidningsutklipp för att påvisa hur ett visst ämne porträtteras idag i media. 
-Illustrera bibelord / värdeord / teman utifrån små sketcher som grupper får öva in på 
några få minuter och sedan framföra.  
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


