
Team Midtbygda 
Å bli kjent med eldre mennesker kan være spennende! 
Et langt liv er levd, og mange historier og erfaringer er 
gull verd å få høre. Her lærer du å vise omsorg, å lytte 
og bidra positivt inn i livet til beboere som ikke kan bo 
hjemme. Konfirmantene hjelper beboere som vil gå til 
andakt i fellessalen. Vi henter dem, sitter sammen med 
dem, hjelper å finne frem i sangboken, og følger dem 
tilbake til avdelingen etterpå. Vi lager også advents- og 
vårfest for beboerne. Vi koser oss sammen med kaker, 
saft og kaffe, og leser gjerne litt for dem. De eldre 
setter stor pris på dette tilbudet!  
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750,-) 
Antall konfirmanter: 10-15 konfirmanter. 
Deltagelse: Annenhver torsdag. 
Midtbygda: Kl 16.10-17.15 (endring kan komme) 

Film og samtalegruppe 
Filmgruppen treffes i kirken og ser gode filmer og har 
samtaler rundt temaer fra filmen. Her vises både 
populærfilmer, samt andre temafilmer. Her vil det være 
fokus på gode filmopplevelser, gode samtaler om 
innhold og mening med filmen/temaet, samt et godt 
fellesskap.  
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750,-) 
Antall konfirmanter: Plass til 15-25 konfirmanter. 
Deltagelse: Ca hver tredje mandag kl 1600-1930 

Viktig: Det er flere som har stram økonomi, og noen 
har problemer med å betale konfirmantavgiften. 
Dersom dette gjelder dere, vennligst ta kontakt så er vi 
med og hjelper. Alle som ønsker det skal få være 
konfirmant, og søke den gruppen man ønsker 
uavhengig av økonomi.

Torsdagsklubben/TGIÅ 
Torsdagsklubben er konfirmantklubben i Åsane kirke. 
Her er konfirmantene sammen med ungdoms- og 
voksenledere i ulike aktiviteter som Kahoot, spillkveld, 
sporløp, filmkveld, bordtennis osv. På våren kan noen 
av samlingene foregå på fredager.  
Økonomi: 200,- i tillegg til ordinær konfirmantavgift. 
Antall konfirmanter: Plass til 25 konfirmanter 
Deltagelse: 1-2 ganger i måneden.


Sjømannskirkekonfirmant 
SMK-gruppen får et innblikk i Sjømannskirkens arbeid. 
Gjennom året har vi egne samlinger, vi besøker 
hovedkontoret i Bergen, og er selvsagt med på 
sjømannskirkegudstjenesten i Åsane kirke. Gruppen 
reiser på egen leir til London, og deltar ikke sammen 
med de andre konfirmantene på weekend. Deltagelse i 
denne gruppen krever modenhet, god oppførsel og 
vanlig god helse. 
Økonomi: Samlet konfirmantavgift på 5500 kroner. 
Antall konfirmanter: 30 konfirmanter 
Deltagelse: Samlinger på ulike dager og av ulik lengde 
gjennom året.                 		 	 	              

Medarbeider i Li Barnegospel 
Hver torsdag samles 40 barn fra 3 til 13 år til aktiviteter 
i Li Barnegospel. Barna synger, har dansegruppe for 
de eldste og leker og aktiviteter for de minste. 
Som medarbeider hos oss får du velge oppgaver som 
passer for deg; Lekeleder, praktisk hjelper, lede sang, 
lære bort dans eller hjelpe til med lydutstyr. 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift. 
Antall: Plass til 6 konfirmanter. 
Deltagelse: Hver torsdag fra 17.30-18.45.

Interessegrupper 
året 2018-2019 
Her finner du en oversikt over alle interessegrupper du 
kan søke på som konfirmant året 2018-2019.


Vi har mange ulike interessegrupper, og du skal følge 
èn av gruppene gjennom året som kommer. Dette er 
en god anledning for deg til å gjerne prøve noe nytt 
som du ikke har vært med på tidligere. Vi legger stor 
vekt på at det skal være både gøy og meningsfullt!   
Du vil bli kjent med andre konfirmanter, men også med 
andre ungdommer som er med i kirkens 
ungdomsarbeid gjennom året.


Når du skal registrere deg som konfirmant på 
hjemmesiden, skal du velge 4 interessegrupper i 
prioritert rekkefølge.                                     
Påmeldingen er åpen fra 31mai til 10 juni.




Klubbmedarbeider barnekor 
De fire barnekorene i kirken: Frøet, Spiren, Prelud og 
Magnificat øver på tirsdager i Åsane kirke. Mange barn 
betyr mye å holde styr på. Dette er gruppen for deg som 
liker å hjelpe til med praktiske oppgaver som 
oppmøteregistrering, lage lotteri, lage til enkel kvelds og 
andre enkle oppgaver. Vi finner oppgaver som passer for 
deg. I denne gruppen blir du fort barnas helt!! Du står ikke 
alene, men er sammen med andre om oppgavene. 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift. 
Antall: Plass til 10 konfirmanter. 
Deltagelse: Hver tirsdag kl 17.30-18.45. 

Hjelpeleder i speideren 

Friluftsliv er i vinden som aldri før, og her får du mulighet til 
å lære basisferdigheter om friluftsliv, samt å være med å 
lære dette bort til barna i speidergruppen. I Rolland KFUK-
KFUMs to yngste speidergrupper går det barn fra 2.-3. og 
4.-5. klasse. Gjennom lek og friluftsliv lærer barna om 
naturen; Hvordan finne fram, tenne bål, lage mat ute, 
knuter osv. Dagturer og hytteturer er en del av 
programmet. 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750) + 315 for 
medlemskap i speideren. 
Antall konfirmanter: Plass til 4 konfirmanter 
Deltagelse: Hver tirsdag kl 17.15-18.30 i Åsane kirke. 

Åsane Move  
Her lærer du dansetrinn fra både jazzdansens elegante 
verden, og hiphopens mer røffe verden. Vi øver inn 
koreografier som skal vises frem under gudstjenester og 
andre arrangementer. Ingen forkunnskaper er nødvendig. 
Danseinstruktør tar seg av opplæringen! 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750) + 
medlemskap i Åsane Move på kroner 800,- 
Antall konfirmanter: Plass til 15 konfirmanter 
Deltagelse: På høsten annenhver torsdag, og på våren 
hver torsdag kl 1545-1715 i Åsane kirke.  
På våren jobber gruppen frem mot eget show                        
  Fredagskafé 
Ungdomsklubb på Kyrkjekrinsen Bedehus, med fokus på 
klubbaktiviteter som spill, leker, litt snacks, andakt og 
godt sosialt fellesskap. Fredagscafèen er en sosial arena 
hvor du garantert blir kjent med nye ungdommer! 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750) + 100 kr i 
innmelding i klubben 
Antall konfirmanter: Plass til 20 konfirmanter 
Deltagelse: Ca annenhver fredag kl 1900-2100. 

Krik 1 - Idrett i gymsal, Allsidig 
KRIK - KRisten IdrettsKontakt, er et bindeledd mellom 
idrett og menighet. Konfirmantene deltar i ulike former for 
idrett, og avslutter samlingen med en andakt. 
Vær obs på at du bare kan velge KRIK en gang når du 
skal registrere ønskene dine på nettet. Du kan ikke velge 
begge KRIK-gruppene. 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750) + frivillig 
medlemskap i KRIK 150 kroner. 
Antall konfirmanter: Plass til 15 konfirmanter 
Deltagelse: Ca 1 mandag i måneden, kl 20.00-21.00 i 
gymsalen på Kyrkjekrinsen skole.  

KRIK 2 - Idrett i gymsal, Fotball 
KRIK, KRisten IdrettsKontakt, er et bindeledd mellom idrett 
og menighet. Konfirmantene deltar på samlingene, hvor 
fotball er prioritert og avslutter med en andakt.                  
Vær obs på at du bare kan velge KRIK en gang når du 
registrerer deg på nettet. Du kan ikke velge begge KRIK-
gruppene. 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750) + frivillig 
medlemskap i KRIK 150 kroner. 
Antall konfirmanter: Plass til 15 konfirmanter 
Deltagelse: Ca en mandag i måneden kl 20.00-21.00 i 
gymsalen på Kyrkjekrinsen skole. 

NB: Tidspunkt og dag kan bli endret for KRIK-gruppene, 
da vi er avhengig av tildeling av tid og gymsal fra Bergen 
Kommune.  

                                        
Sanctus TenSing 
Sanctus er Åsane kirkes tensing-kor. Koret ledes av 
ungdomsledere og har eget band. De øver en gang i uken, 
og deltar på gudstjenester og andre arrangementer 
gjennom året. Koret søker konfirmanter som er glad i å 
synge. Du trenger ikke ha erfaring! Du deltar på øvinger og 
andre opplegg i regi av koret. 
Spiller du et instrument og vil være med i bandet, er dette 
også en god anledning til å få være med og spille sammen 
med andre. Her har vi både piano, elgitar, bassgitar og 
trommer! 
På Sanctus er det ca 20 ungdommer som er med og 
synger, og i tillegg til sang er det også fokus å dans og 
drama. 
Økonomi: Ordinær konfirmantavgift (1750,-) + medlemskap 
i Sanctus kroner 550 kroner. 
Antall konfirmanter: Plass til 10 konfirmanter. 
Deltagelse: Hver torsdag kl 18.00-20.00.


