Ting du kanskje
lurer på...
Hvem kan bli konfirmert?
Alle som har lyst.
Har du særskilte behov legger vi til rette for det. Viktig at vi får
vite om det!

Hvor finner jeg info?

Onsdag 13.6. Kl.18.00 inviterer vi deg og dine foreldre til ”KICK OFF” for konfirmasjonstiden i Sælen kirke.
Her vil dere få informasjon om året som ligger foran dere!

Hvordan melder jeg meg på?
Du finner påmeldingsskjema på www.saelenmenighet.no/
konfirmanter

Påmeldingen på nett starter først 13.juni!
Hva koster det?

ER DET NOE DU ELLER DE
HJEMME LURER PÅ?
Tilhører du en annen menighet og vil søke om plass i Sælen.
Ikke døpt men ønsker konfirmasjon?

Tegne himmelen
for små og store
i Sælen menighet

Konfirmant
2018/19
Con DiosGud è med

PS:Denne brosjyren sendes til alle 14åringer som
bor i Sælen menighet, også udøpte.

Send epost:saelen.menighet.bergen@kirken.no
Mer info kommer 13.6 kl 1800 på

”KICK OFF”
i Sælen kirke
Der vil dere få info om
foreldremøter og årsplan for
konfirmasjon i
Sælen kirke 2018/19!

Det koster 1800,- å være konfirmant i Sælen kirke.
Det dekker konfirmantbibel, undervisningsmateriell, mat på
samlinger. Sjømannskirkegruppe koster totalt (ca.4500,-)som
dekker fly og opphold i London med sjøgruppen og overnevnte .
Familiens økonomi skal ikke være til hinder for å delta i konfirmanttiden. Ta kontakt hvis dere har behov for støtte. Så finner vi
en løsning sammen.

Våre dager i 2018/19 er:
søndag 28. april og søndag 5.mai
Dere velger selv dato og klokkeslett når dere melder dere på.
Det vil være maks 20 konfirmanter pr. gudstjeneste! Når gruppen er full, må du velge annen dag og/eller klokkeslett!
Ikke døpt men lyst å konfirmere deg, fullt mulig. Info kommer
PS: Det er kun konfirmanter boende i Sælen menighet som i første omgang kan melde seg på. Alle andre må søke særskilt!

Vardeveien 9
5141 Fyllingsdalen
Hjemmeside: www.saelenmenighet.no
Kontakt: saelen.menighet.bergen@kirken.no

S æle n
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Hvilke dager er selve konfirmasjonen:

Konfirmasjon i Sælen
kirke
Konfirmanttiden gir en mulighet til å oppleve
kirken på en ny måte. Denne tiden kan oppleves både som fin og litt vrien. Det er nemlig
ikke alltid like lett å vite hva du skal mene, - hva
du tror på, - hvem Gud er og hva du skal gjøre
med livet etter hvert som du blir voksen. Som
konfirmant vil du bli utfordret til å arbeide med
flere av disse

Konfirmasjonstiden i Sælen kirke består av tre
ulike deler:

1.

Felles måltid, undervisning og
gruppetid.

Annenhver uke samles ulike grupper i kirken
rett etter skoletid. Vi spiser et lett måltid, deretter
samles vi i smågrupper!

2.

Ung medvirkning i gudstjenester:
I løpet av året deltar du på 8 gudstjenester

3. Aktiviteter
Den kristne tro er mer enn teori. Vi vil også at du
skal få gode opplevelser i gode rammer, - gjennom ulike aktiviteter, opptredener , leir og bøsseinnsamlingsaksjon.

store spørsmålene. I den sammenheng vil vi
kanskje ha ulike utgangspunkt, men FELLES
for alle er at vi er ”UNDERVEIS SAMMEN”
og at ”GUD È MED ”på laget!
Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller er bare nysgjerrig. Bli
med på en spennende reise frem til den store
konfirmasjonsdagen!

noen ganger kun jentene og kun guttene. Noe
gjør vi sammen alle både gutter og jenter som
Syng Jul, LEIR og Innsamlingsaksjon.
Grunnpris: 1850,- Dette dekker undervisningsmateriell,
Bibel, leie av konfirmantkappe, leir i Bergensområdet og mat på
samlinger gjennom året.

Det er to grupper du kan søke om plass i er
sjømannskirken. (12 plasser)og Hekta konfirmantleir på Lillehammer (15 plasser). Merk
prisen.
Alle andre får valg til høsten!
Fra 13.6 er påmeldingen på nett åpen.


Sjømannskirke ( Kun 12 plasser) PRIS:
ca.4500,-



HEKTA (15 plasser) PRIS: 2700,-

Prestene Ketil Nødtvedt og Frode Øglænd og
menighetspedagogen Anine Vieth Mildestvedt
vil ha hovedansvaret gjennom konfirmantåret!
VELKOMMEN som konfirmant i Sælen !
Når året er over vil du forhåpentligvis ha blitt
bedre kjent med deg selv og hva du står for og
samtidig har du fått god kjennskap til Sælen kirke :)

Vi kommer til å gjøre ulike ting gjennom året,

S æl e n

k i r k e

Sælen menighet
Vardeveien 9
5141 Fyllingsdalen

Hjemmeside: www.saelenmenighet.no
Kontakt:
saelen.menighet.bergen@kirken.no

