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                                                                          Nesttun, 5.mars 2019 

 

Kjære konfirmant-foreldre/-foresatte!     
                                               
Her kommer siste foreldrebrev før konfirmasjonen! Det inneholder opplysninger om øvelser, 
konfirmantkapper, fotografering, konfirmasjonsdagen, samt tilbud etter konfirmasjonstiden. 

Øvelser: På side 2 i dette brevet har vi satt opp en liste som det er spesielt viktig at dere tar vare 
på og studerer nøye. Den gir opplysninger om når vi øver til den enkelte konfirmasjon.  Siden 
listen er en oversikt over alle våre konfirmasjons-øvelser i Birkeland, er det viktig å merke seg 
riktig dag og tid for deres konfirmant! Øvelsen varer max 45 min., og det er nødvendig at de bes 
fri fra andre aktiviteter i denne tiden! (Hver øvelse er unik) 

Konfirmantkapper:  På øvelsene (tirsdag 23.04., 30.04. eller 21.05) vil det bli delt ut kapper. 
Kappene kan trenge en vask, og kanskje en omgang med strykejernet før de er pene og klare. 
Kappene leveres inn igjen etter konfirmasjonsgudstjenesten.  

Fotografering:    
Det blir ingen organisert fotograf-fotografering av gruppene våre, men rett etter konfirmasjons-
gudstjenesten stiller konfirmantene, prest og kateket opp utenfor kirken, slik at det blir god 
anledning til å ta fine bilder før kappene leveres inn. 
 
Konfirmasjonsdagen: Liste over konf.dager/tider kommer i menighetsbladet  før påske. Selve 
konfirmasjonsgudstjenesten vil vare mellom 1 – 1,5 time. Vi har beregnet 15-20 sitteplasser pr. 
konfirmant.  Hvis dere blir flere enn dette, må dere informere gjestene om at plassen i kirken er 
begrenset / evt. bli enige om hvem «de 15 sikre» er. Vi reserverer 1 benk pr. konfirmant 
(merket med navn og tid). Det vil si at 7-8 plasser er sikret den nærmeste familie.  Øvrige 
gjester finner plass på ureserverte benker. Vi forbeholder oss retten til å fylle opp også 
reserverte benker 5 min før gudstjenesten skal begynne, så vær ute i god tid! (A begynner 
fremme på venstre benkerad, og Å ender foran på høyre benkerad.) 
Ellers ser vi helst at det ikke fotograferes akkurat under selve konfirmasjonshandlingen, slik at vi 
beholder en fin ro og konsentrasjon om bønnen for den enkelte.  
Konfirmantene møter i kapper senest 20 min. før gudstjenesten starter.    
   
Håper dere har opplevd konfirmasjonstiden fin her i Birkeland! 
Har dere spørsmål eller tilbakemeldinger, så bare ring oss på 55362287 eller send en e-post til 
im658@kirken.no  
 
Vennlig hilsen de konfirmantansvarlige,  
 
v/ kateket  Ingunn Myklebust                

http://www.bergen.kirken.no/birkeland
mailto:im658@kirken.no
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ØVELSE / KAPPEPRØVING  FØR KONFIRMASJONEN        (Sted: KIRKEN): 

TIRSDAG  23.04.19:  

Kl. 15.15  møter alle som skal konfirmeres lørdag 27.april  kl. 11.00 

”    16.00  ” ” ” ”  ”    lørdag  27.april kl. 13.00 

”    16.45  ” ” ” ”  ”    søndag 28.april kl. 11.00  

”    17.30  ” ” ” ”  ”    lørdag 4. mai   kl. 11.00 

”    18.15  ” ” ” ”  ”    lørdag 4.mai  kl. 13.00 

TIRSDAG 30.04.19:   

Kl. 15.15  møter alle som skal konfirmeres søndag 5.mai  kl. 13.00 

”    16.00  ” ” ” ”  ”    lørdag 11.mai  kl. 11.00 

”    16.45  ” ” ” ”  ”    lørdag 11.mai   kl. 13.00 

”    17.30  ” ” ” ”  ”    søndag 12.mai  kl. 11.00 

”    18.15  ” ” ” ”  ”    søndag 12.mai  kl. 13.00  

TIRSDAG 21.05.19: 

Kl.   15.30  ” ” ” ”  ”    lørdag 25.mai  kl. 11.00  

«      16.00  « « « « « lørdag 25. mai  kl. 13.00                                                    

(HUSK POSE TIL KAPPEN!)   

 

Tilbud  ETTER  konfirmasjonstiden:  

Vi er godt i gang med å bygge opp et stabilt og variert ungdomstilbud i menigheten,  

og ønsker våre konfirmanter hjertelig velkommen til å fortsette  i en eller flere av disse tilbudene:  

BOBLA Tensing   - øver torsdagskvelder kl. 19.00 – 21.00 i Menighetshuset (Øvsttunveien 29)  

KRIK Nesttun  - samles  annenhver fredag kl. 18.00- 20.00 i gymsalen på Midtun skole  

NATTKAFÉ  -  et populært tilbud i Menighetshuset!  Dette er etter hvert blitt det naturlige treffsted 

for menighetens unge.  Kl. 19.30 – 23.00 annenhver fredag. 

LEDERKURS  3 samlinger, tur i august og praksis i høst-semesteret. OBS -PÅMELDING! 

Har du spørsmål om tilbudene våre, ta kontakt med menighetskontoret på tlf.55 36 22 80   
 
Nettside:  www.birkelandmenighet.no    
e-post :  birkeland.menighet@kirken.no  
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mailto:birkeland.menighet@kirken.no

