Rapport
Konfirmantundersøkelsen i Randesund 2017
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Innledning
Konfirmantundersøkelsen 2017 er et pilotprosjekt initiert av menighetsrådet i Randesund.
Bakgrunnen for undersøkelsen er at det nyvalgte menighetsrådet ønsker å komme enda tettere inn
på arbeidet som drives i menigheten, deriblant arbeidet blant barn og unge.
De siste årene har vi sett fallende konfirmanttall i Randesund menighet, selv om ungdomskullene har
vært nokså stabile. Årsakene til dette kan sikkert være mange, men noe har nok årsak i at det er blitt
flere nye aktører som tilbyr konfirmantundervisning, som Frigstad bedehus og Ytre Randesund
Misjonskirke.
Frikirken på Strømme og Misjonskirken i Randesund har vært etablert i «vårt» område i mange år.
Alle disse årene har de hatt tilbud om konfirmantundervisning, men informasjon om denne har i stor
grad gått ut til egne medlemmer. For 5-6 år siden skjedde det en endring for Misjonskirken sitt
vedkommende da de begynte å informere om sitt opplegg til en større gruppe av det aktuelle
ungdomskullet, bl.a. ved at de fikk besøke i hvert fall en av ungdomsskolene. Misjonskirken har også
et godt besøkt ungdomstiltak, Loftet, der det blir gitt informasjon om konfirmantopplegget.
Vi ser jo også at flere familier som står som medlemmer i Den norske kirke har funnet sin plass i
Misjonskirken. Ungdommene i disse familiene vil nok da velge konfirmasjon i Misjonskirken, selv om
de formelt sett tilhører Den norske kirke.
Markedsføringen fra våre «konkurrerende» aktører har vært betydelig, her et eksempel fra
Fædrelandsvennen på papir (to innrykk) i slutten av mai:

Menighetsrådet vil opprettholde og videreutvikle kvaliteten, og sterkt forsterke markedsføringen i
tiden framover.
Selv om vi har opplevd fallende konfirmanttall, er de som har svart på undersøkelsen (80 % av alle
konfirmanter), godt fornøyd med opplegget.
Undersøkelsen ble gjennomført på nett, og fire konfirmanter tilfeldig trukket får et gavekort.

Søm, 2. juni 2017;

Lars-Ivar Gjørv
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Hvilken skole går du på?

Vi finner ingen forskjell ift. kjønn på hvilken skole de to gruppene konfirmanter kommer fra.
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Hovedgrunn til å konfirmere seg? Krysstabulert mot kjønn og type
konfirmantopplegg.
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Hvorfor konfirmere seg i Randesund menighet/Søm kirke?
Krysstabulert mot kjønn og type konfirmantopplegg.
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Beskrivelse av konfirmanttiden med ett ord – kjønn og type
konfirmantopplegg:
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Alle samlinger sett under ett:

7

