
Elektronisk påmelding fra 9. juni kl. 10:  
www.kirken.no/birkeland-menighet  

 
Husk dette når linken blir åpnet:   

 
 Selv om ønsket konfirmasjonsdag/tid går inn, må vi ta forbehold 

om endringer.  Vi bekrefter dag/tid så snart vi kan i høst. 
 Dette må være med: personnummer (11 siffer) og DÅPSDATO, 

dåpssted og fødested. Skriv evt. om du ikke er døpt. 
 Mangler du dåpsdatoen? Kirketorget kan hjelpe dem som ble 

døpt i Bergen: 55 59 32 10/ kirketorget.bergen@kirken.no  
Utenom Bergen må du 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MERK DERE DATOENE:  
INFORMASJONSMØTE PÅ NETT: Torsdag 4 juni 17.00 

OPPSTARTSMØTE i kirken tirsdag 29.09.20  
Jenter kl. 16.00 Gutter kl.17.00  

Kontakt  oss på epost  birkeland.menighet@kirken.no  
om dere lurer på noe.   

Se også «ofte stilte spørsmål» på nettsiden. 
www.kirken.no/birkeland-menighet 

 

Denne invitasjonen sendes til 2006-kullet som er medlemmer/tilhørende  
( dvs. at en av foreldrene står som medlem) i Den norske kirke.   

Er du ikke døpt 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. 

 

Det blir elektronisk påmelding via nettsiden vår. 
Påmeldingen åpner tirsdag 9. juni kl. 10.  

Les mer om det på baksiden. 

Velkommen som  
konfirmant i Birkeland 

mailto:kirketorget@bergen.kirken.no
mailto:eh462@kirken.no


HVILKEN GRUPPE ØNSKER DU Å GÅ I ? 
 

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 4. juni 17.00 (eller senere)
der vil de ulike gruppene bli nærmere presentert.  
Alle gruppene ønsker å legge til rette for at konfirmantene kan bli bedre 
kjent  med seg selv, andre mennesker og Gud:  

Ten sing (Bobla) 

For deg som liker sang, spill, dans og drama! Bobla har 15 plasser for  
konfirmanter. 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, samt  mulighet  for 
Vinterfestival på Voss i begynnelsen av februar (tilleggskostnad). Pris: kr 
600,- I tillegg kommer KM-kontingent (kr 150,-) og egen avgift for evt.  
turer.  

Orgelkonfirmant 
Her kan du som spiller tangenter fra før, få lov å bli kjent med kirke- 
orgelet og et cembalo! Organisten tar en prat med deg før undervisnings-
start slik at dere sammen kan se om orgel-tilbudet er noe for deg. Utenom 
orgel-spill, 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 under-
visningstreff (mandager) krydres med praktiske omsorgs-oppgaver i  
nærmiljøet. Det kan for eksempel være kontakt med barn, eldre eller  
utviklingshemmete. Verdifull praksis i smågrupper og undervisning i  
storgruppen gir deg en helt spesiell konfirmanttid! 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 litt variert opplegg uten 
overnattingstur. Møter omtrent annenhver torsdag 1530-17.00, og noen 
lørdager og søndager. På grunn av koronasituasjonen er det stor  
sannsynlighet for at mange av samlingene vil foregå ute. Pris: 800 kr.  

Gudstjeneste-konfirmanter 
En gudstjenestekonfirmant har ingen ordinær undervisning, men skal være 
med på minst 10 gudstjenester i Birkeland kirke i løpet av konfirmantåret. 
(Presentasjonsgudstjenesten og selve konfirmasjonen kommer utenom.) I 
fire av disse vil konfirmanten få oppgaver i gudstjenesten som å tenne lys, 
hjelpe til med å servere kirkekaffe osv. For gudstjenestekonfirmantene er  
askeonsdagsgudstjenesten i mars og påskenattsgudstjenesten (natt til første 
påskedag) obligatoriske. Pris kr 800. Gudstjenestekonfirmantene kan være 
med på konfirmantleir om de ønsker det. (Da økes prisen til kr. 2750) 

Leir 04.– 07. februar og 04.—07. mars  
drar vi på konfirmantleir til Sætervika (Samnanger). Det meste av   
konfirmantundervisningen finne sted på leiren, i tillegg til enkelte treff med 
undervisning i kirken i løpet av året. Prisen kr.2.750 for som dekker alt i 
gruppens undervisningsopplegg.  

Sædalen –Leirgruppe 
Det er et eget konfirmantopplegg knyttet til Sædalen menighet for dem som 
bor i  området Sandalsringen, Kringlebotn og videre inn til Sædalen.  De som 
bor i dette området får egen flyer. Det blir et variert opplegg med  
konfirmantleir som et av høydepunktene.  Sædalen-konfirmanter kan velge 
mellom konfirmasjonsgudstjenestene i Birkeland kirke og på Sædalen skole
(som blir Kristi Himmelfarstdag, 10.mai). Hvis noen ikke har mottatt info om 
konfirmantopplegget i Sædalen eller har spørsmål  kan de kontakte Leidulf 
Øy, prest i Sædalen menighet: på mail: lo344@kirken.no. Pris: 3000kr.  

Tilpasset undervisning 
Egen gruppe (fra 1 til flere konfirmanter)  
tilbys dersom det er ønskelig. Dette  
tilbudet vil ha universell utforming og  
individuell tilrettelegging; alt etter   
diagnose og behov. Pris: 800 kr. 
 

Konfirmasjonshelgene våren 2021: 
Lørdag og søndag 24/25 april 
Lørdag og søndag 1/2 mai 
Lørdag og søndag 8/9 mai  


