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Velkommen som konfirmant 
i Birkeland 2018-19 

 
  

Vi har sendt ut invitasjon til alle i 2004-kullet som er medlemmer, eller er tilhørende,  
dvs. at minst en av foreldrene står som medlem i Den norske kirke og bor i Birkeland menighet. 
Er du ikke døpt (medlem), kan du likevel være med i konfirmasjonstiden og i løpet av året 
bestemme deg om du ønsker dette. For å delta i selve konfirmasjons-handlingen må du være 
døpt. Det vil være dåp for konfirmanter på våren, noen uker før selve konfirmasjonen.  
 
Lenke til elektronisk påmelding finner du her på slutten av dokumentet, men les først gjennom 
denne informasjonen om:  
 

1. Viktige datoer.  
2. Hva du trenger for å melde deg på.  
3. Hva vi tilbyr i de ulike gruppene.  
4. FAQ: ofte stilte spørsmål.  

 

1. Viktige datoer:  
 

Torsdag 7. juni kl.18.00: Informasjonsmøte i kirken. Der vil de ulike gruppene bli presentert. 
Onsdag 13. juni kl. 10: Den elektroniske påmeldingen åpner på nettsiden vår.  
Tirsdag 21. august (jenter kl. 16 og gutter kl. 17): Oppstartsmøte. Alle påmeldte vil bli lest opp 
gruppevis, og få treffe noen av sine lærere. Viktig lapp om første gruppemøte deles ut. 
Tirsdag 23. oktober: Konfirmantforeldremøte kl. 19 i kirken. 
  
Konfirmant-undervisningen starter etter Oppstartsmøtet (jfr. gruppelapp som deles ut der), 
og følger skoleruten. Konfirmantene får utdelt semesterplan på 1. gruppemøte. Selv om 
konfirmant-oppleggene er ulike, vil alle ha ca. 60 timer i løpet av året. Undervisningsinnholdet 
er mye det samme, men arbeidsform og metode kan variere fra gruppe til gruppe.  
 

2. Hva du trenger for å melde deg på:  
 
Elektronisk påmelding: www.birkelandmenighet.no fra onsdag 13. juni, kl. 10.00. Påmeldingen 
stenges i juli og åpner igjen i midten av august. Men det er plass til alle!  
  
Du kan ønske deg dag og tid for konfirmasjon, og vil få tilbakemelding fra oss så snart kabalen 
er klar. 
Du kan ønske deg en gruppe. Sett opp en prioritering av de grupper du kunne tenke deg å 
gå i. (1.-ønske, 2.-ønske og 3.-ønske)  
 
 
Dette må være med: 
- Fødselsnummer på konfirmant og foresatte (11 siffer)  
- Konfirmantens dåpsdato, dåpssted og fødested. Skriv evt. om du ikke er døpt.  
- Mangler du dåpsattest? Kirketorget skriver ut ny attest til de som ble døpt i Bergen. Ring 

dem på 55 59 3210/ kirketorget.bergen@kirken.no  

http://www.birkelandmenighet.no/
mailto:kirketorget@bergen.kirken.no
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- De som er døpt utenfor Bergen må ta kontakt med dåpskirken sin. 
- Korrekte epostadresser og mobil-numre. Vær nøye: Er det feil på adresser eller numre når 

vi dere ikke!  
- Registrer konfirmanten med eget mobilnummer for å unngå forsinkete beskjeder, men 

foreldre orienteres selvsagt også om alt av viktighet og betydning. 
- Vi sender faktura for konfirmantopplegget, men økonomi skal ikke hindre noen å bli 

konfirmant. Har du behov for støtte ber vi om at det ved påmelding sendes en begrunnet 
epost til administrasjonsleder Eli Heggdal: eh462@kirken.no Tel 55 36 22 81 

 
 

Brev med mer informasjon til foreldre og endelig bekreftelse av 
konfirmasjonsdato, kommer i midten av september. Oppdatert informasjon vil 
alltid ligge på hjemmesiden vår: www.birkelandmenighet.no 
 
3. Hva vi tilbyr i de ulike gruppene.  
 

Ten sing (Bobla) 

For deg som liker sang, spill, dans og drama!  Koret består av ungdommer i alderen 15-19 år, 
og er knyttet til KFUK-KFUM. De har eget band med ledige plasser. Konserthelg på våren. 
Øving hver torsdag på menighetshuset. I tillegg kommer undervisningssamlinger, 
opptredener og øvingshelger. Pris: kr 800.  Konfirmanter i Bobla får også mulighet til å bli 
med på Vinterfestival på Voss i begynnelsen av februar.  Pris kr. 1200.  
  

Orgel 
Her kan du som spiller tangenter fra før, få lov å bli kjent med «instrumentenes dronning»: 
kirke-orgelet. Organisten tar en prat med deg før undervisningsstart slik at dere sammen kan 
se om orgel-tilbudet er noe for deg. I tillegg får du vanlig undervisning sammen med en av de 
andre konfirmantgruppene våre. Pris: 800 kr.   
 

  
Diakoni  
Gruppen for deg som er opptatt av å gi og vise omsorg.  Ukentlige undervisningstreff 
(mandager) krydres med praktiske omsorgs-oppgaver i nærmiljøet. Det kan for eksempel 
være kontakt med barn, eldre eller utviklingshemmete. Praksisen foregår i smågrupper og 
undervisningen i storgruppe. 
2 grupper: D1 har hovedfokus på barn, og D2 har hovedfokus på eldre i praksisoppgavene 
sine. Ellers er opplegget likt. Pris: 800 kr.  
  

  
Godt og blandet 
Dette er gruppen for deg som vil være med på et variert opplegg med jevnlige treff i kirken. 
Det blir en god blanding av prat og lek, litt mat og undervisning i kirken. Det  blir det lagt vekt 
på samtaler og det å oppdage/erfare bibelen og troen sammen.   
Møter annenhver uke, og noen lørdager.  Pris: 800 kr.  
  

  
Leir 
Leir er en enestående mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, med Bibelen og med 

mailto:eh462@kirken.no
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Gud. Vi har to leir-grupper i Birkeland: 
Høstleir: 8.-11. november  
Vinterleir: 1.– 3. februar   
 
Utenom leir-helgen er det også andre treff, men ikke like ofte som de andre gruppene siden 
mange timer med undervisning og opplegg skjer på selve leiren.   
I tillegg til leir og undervisning deltar også leirkonfirmantene på minimum tre samlinger på 
«Nattkafé for ungdom» som møtes fredager på menighetshuset. 
 
Pris for leir: 
Høstleir: kr 2600 
Vinterleir: kr 2100  
Prisen dekker reise, mat og opphold på leiren, samt undervisningsopplegget ellers. 
Avgift må betales før leir-avreise.  

  
  
Tilpasset undervisning 
Egen gruppe (-fra en til flere konfirmanter) tilbys dersom det er ønskelig. Dette tilbudet vil 
ha universell utforming og individuell tilrettelegging, alt etter behov/diagnose. Kryss av og ta 
kontakt dersom et spesialtilpasset konfirmantopplegg er aktuelt.    
  
SÆDALEN KONFIRMANT:    
Alle med postnummer 5099 eller 5225 hører geografisk til Sædalen menighet (men samme 
sokn: «Birkeland og Sædalen menigheter»).  Se egen info-lenke om Sædalen-tilbudet i 
artikkelen om konfirmasjon på hjemmesiden vår.  Selve påmeldings-lenken er den samme.  
Sædalen har egne konfirmasjoner på Sædalen skole, men det er også mulig å velge 
konfirmasjons-gudstjeneste i Birkeland kirke, selv om man tar konfirmasjonstiden i Sædalen. 
Og dersom man har størst tilhørighet til Birkeland, er det selvsagt mulig å velge både gruppe 
og konfirmasjonsdag der.   
  

VELKOMMEN TIL KONFIRMASJONSTID I BIRKELAND OG SÆDALEN MENIGHETER! 
 
  

 Kontakt oss på epost: konfirmant.birkeland@kirken.no   
Gjelder det konfirmasjonsdager, kontakt im658@kirken.no   

 
  
  

 

4. FAQ: Hyppig stilte spørsmål fra konfirmantforeldre: 

 
Skal vi foreldre være med på "INFO-møtet" om våren og "Oppstartsmøtet" til høsten?    
Møtene er først og fremst lagt opp for konfirmantene, men dere må gjerne slå følge!  Ellers 
holder vi dere foreldre orientert gjennom brev og epost (1. brev kommer like etter oppstart 
til høsten), og så inviterer vi dere til et stort FORELDREMØTE på høsten.  
  
Kan vi velge en konfirmasjonsdag?   
Ja, - ut fra de datoer som er ledig. Vi legger ut de aktuelle dager og tider på nett-
påmeldingen, og så fylles disse opp etter hvert som vi mottar påmeldinger, og stenges 

mailto:konfirmant.birkeland@kirken.no
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automatisk når max-antallet er nådd.  Det er derfor lurt å tenke ut en prioritert liste i hodet, 
slik at du kan sikre deg andre-/tredje-valget om førstevalget er stengt.  Tidlig høst sender vi 
ut brev med oversiktsliste på konfirmasjonsdager/tider fordelt på hver konfirmant, ut fra det 
dere har valgt ved påmeldingen. Vi ber om forståelse for at et bytte kun er mulig til en dag 
som fortsatt har ledig kapasitet.   Send eventuelt en e-post med konfirmantens navn og 
konfirmasjonsdato i emnefeltet til im658@kirken.no 
 
 
Er konfirmasjonsdag sikker når den gikk gjennom på påmeldingen?   
Etter all sannsynlighet: Ja.  Men datasystem KAN feile, og blir det overbooking, eller vi f.eks. 
må forandre på en dag eller tid, tar vi direkte kontakt med dere dette berører. Så sant vi 
slipper å forandre på en dag, vil altså ønsket konfirmasjonsdag være gjeldende. Ved oppstart 
om høsten sendes det ut en felles epost der vi orienterer om det vi har registrert.  Og 
oversikts-liste på alle konfirmanters dag/tid blir sendt ut i første foreldrebrev medio 
september, så da er det viktig at dere sjekker at det som står på listen er samsvarende med 
dagen/tiden dere selv har notert.  
  
Vi husker ikke dåpsdato og finner ikke dåpsattesten.  Hva gjør vi? 
 Vi MÅ ha rett dåpsdato og rett dåpskirke og fødested for at påmeldingen skal være 
komplett.  Innhent derfor disse opplysningene FØR du begynner å taste inn påmeldingen: 
Er barnet døpt i Bergen (inkl. Birkeland!) får dere ny dåpsattest/opplysninger fra 
Kirketorget i Bergen. Ring eller send e-post til: kirketorget@bergen.kirken.no / 55 59 32 10.  
Utenom Bergen skriver/ringer dere til den aktuelle dåpskirken.     
 Konfirmanten min er ikke døpt.  Kan han konfirmere seg likevel?     
Ja, da krysser dere først av for at han ikke er døpt (på påmeldingen).  Det er helt greit å 
begynne på konfirmantåret og følge vanlig undervisning, men det er nødvendig å være døpt 
før selve konfirmasjonshandlingen.  Konfirmasjonstiden blir dermed også en forberedelse 
til DÅP, og til å finne ut om dette er noe han/hun ønsker.  Vi setter opp en egen 
dåpsgudstjeneste for konfirmanter, -vanligvis litt før påske.  Du vil (sammen med de andre 
dette gjelder) få brev med mer informasjon, litt ut på nyåret.   
 
Kan man melde seg som konfirmant om man er døpt i et annet kirkesamfunn enn Den 
norske kirke?   
Ja, dersom en er døpt med kristen dåp, dvs. med ordene «i Faderens og Sønnens og Den 
hellige Ånds navn». For eksempel er det for vår kirke gyldig dåp om en er døpt i Den katolske 
kirke, i en pinsemenighet, Metodistkirken, Frikirken eller Baptistkirken. Spør hvis du er i tvil.  
 
Det er viktig for vår konfirmant at hun får gå på gruppe med 1 hun kjenner.  Hvordan går vi 
frem?   
Det lureste å gjøre da, er å samkjøre ønsket gruppe i påmeldingen for de to. Skriv samme 
prioritering (1., 2. og 3.- valg), og noter i kommentarfeltet.  Ellers er selvsagt konfirmantenes 
trivsel høyt oppe på prioriteringslisten vår, og noe av det kjekkeste i konfirmant-tiden er 
kanskje nettopp det å knytte nye kontakter!        
Og om de til høsten ikke får første-valget når det gjelder gruppe: Husk at gruppenavnet kun 
gir en pekepinn om hva som vektlegges litt ekstra.  Det meste av undervisnings-innholdet er 
likt i alle grupper.  Vi tror derfor innstillingen man har til å trives og bidra positivt, vil kunne 
gjøre enhver gruppe til den ønskete!        
Har konfirmanten din helt spesielle behov, ønsker vi at dere melder fra direkte til oss på 
epost eller telefon.  «Tilpasset undervisning» er en gruppe som kan tilpasses en eller flere 
som trenger eget opplegg. 

mailto:im658@kirken.no
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Kan man endre gruppevalget etter å ha sendt påmeldingen?    
Ja, da må dere sende oss en epost, slik at vi kan gå inn på registreringen og forandre ønsket. 
 
Når får de vite hvilken gruppe de har kommet inn i?   
På «OPPSTARTSMØTET» tirsdag 21.08 får alle konfirmanter vite hvilken gruppe de har 
kommet i.  
For å få en to-deling på den store flokken, møter jenter kl. 16 og gutter kl. 17.    
 
Kan man melde seg som konfirmant i Birkeland selv om man bor i en annen menighet? 
JA. 
  
 


