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Velkommen som  
konfirmant i Birkeland 

Kontakt oss gjerne på epost:   
konfirmant.birkeland@kirken.no 

 
Se også «ofte stilte spørsmål»  

på nettsiden. 
 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 
 

Hilsen alle konfirmantlederne i  
Birkeland menighet 



Kjære konfirmant!  
Endelig er det din tur. Vi i gleder oss til å bli kjent med deg på reisen frem 
mot konfirmasjonsdagen. Konfirmasjonstiden i Birkeland består av under-
visningsdager og praksisgrupper. Undervisningsdagene er lagt utover 3 
helger gjennom året. Gruppene du kan velge mellom i år er:  
 
Ten-sing (Bobla) For deg som liker sang og drama eller vil spille i band.  
Koret består av ungdommer i alderen 15-19 år og er knyttet til KFUK-
KFUM. Øving hver torsdag (kl. 18-20) på menighetshuset, og en konsert-
helg på våren. Pris: kr 600,- og KM-kontingent (kr 150,-). 
 
Orgelkonfirmant Her kan du som spiller tangenter fra før, få lov å bli kjent 
med kirkeorgelet og en cembalo! Ta kontakt med kantor Asbjørn 
Snilstvedt for å finne ut om dette er noe for deg. Pris: 800 kr. 
 
Diakoni-gruppen er for deg som er opptatt av å gi og vise omsorg. Jevnlige 
undervisningstreff (mandag ettermiddag) med praktiske omsorgs-
oppgaver i nærmiljøet. Det kan for eksempel være kontakt med barn,  
eldre eller utviklingshemmede. 2 grupper: D1 har hovedfokus på barn, og 
D2 har hovedfokus på eldre i praksisoppgavene sine. Pris: 800 kr.  
 
Godt og blandet - gruppen for deg som vil være med på et variert opplegg 
uten  overnattingstur. Samlinger omtrent annenhver torsdag 1630-18.00. 
Pris: 800 kr.  
 
Høstleir til Sætervika (Samnanger) i november med undervisning,  
aktiviteter og lek. Pris: kr.2.750  
 
Aktivitetsleir med KRIK på Framnes skole i Vikøy i første del av vinterfe-
rien. Dyktige instruktører fra KRIK leder sport og aktiviteter. Deltagere fra 
mange menigheter. 
Pris: kr. 2.750.  
 
Tilpasset undervisning, med universell utforming og individuell  
tilrettelegging; alt etter diagnose og behov. Pris: 800 kr 
 
 

Sædalen 
Det er et eget konfirmantopplegg knyttet til Sædalen menighet for dem som 
bor i området Sandalsringen, Kringlebotn og videre inn til Sædalen/
Nattland. Egen informasjonsbrosjyre. Kontakt Sigrid Trætteberg Fahlvik for 
spørsmål: st879@kirken.no7 
 
Ved påmelding på nett setter du opp den gruppen du ønsker å gå i. Alle  
påmeldte får plass, men ikke alltid førstevalget. Før du velger, anbefaler vi å 
følge INFORMASJONSMØTET på nett torsdag 10. juni 17.00 (kan også sees 
i opptak).  

 

 
 
 

 
 
 

Konfirmasjonshelgene  
våren 2022: 
Lørdag og søndag 23. og 24. april 
Lørdag 30. april 
Lørdag og søndag 7. og 8. mai  

Påmeldingen åpner tirsdag 15. juni kl. 0900:  
www.kirken.no/birkeland-menighet  

 
Husk dette når lenken åpner:   

• Personnummer (11 siffer) og dåpsdato, og dåpssted. 
Skriv evt. om du ikke er døpt. 

• Mangler du dåpsdatoen? Kontakt kirketorget: 55 59 32 10  
kirketorget.bergen@kirken.no  
Døpt et annet sted enn i Bergen? Ta kontakt med dåpskirken din. 

• Økonomi skal ikke hindre noen å bli konfirmant. Send en epost 
   til Eli Heggdal om du har behov for støtte: eh462@kirken.no   
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