
Velkommen.
Nå er det din tur til

å bli konfirmant i Sædalen
menighet

Informasjonsmøte om konfirmasjonstiden i Sædalen: 
Tirsdag  22. mai kl. 19-20 i amfiet på Nattland skole! 

Velkommen til konfirmanter og foresatte!

Selve konfirmasjonsdagen
For Sædalenkonfirmantene er konfirmasjonsdagene våren 2019  torsdag 30. mai
på Sædalen skole og lørdag 25. mai i Birkeland kirke. Dersom ingen av disse
dagene passer er det også mulig å velge en annen konfirmasjonsdag i Birkeland
kirke, men da vil ikke konfirmanten komme sammen med de han/hun har gått
sammen med til konfirmasjonsundervisningen. Det er også mulig å følge
konfirmasjonsforberedelsene i Sædalen, men å konfirmere seg i en annen kirke. I
så fall velger man ved påmelding "Annen kirke" på konfirmasjonsdato og tar selv
kontakt med kirken konfirmanten skal konfirmeres i.

Konfirmant i Birkeland og Slettebakken
Vi vet at noen som geografisk bor innenfor Sædalen menighet har tilknytning til
Slettebakken eller Birkeland menigheter og ønsker å ha konfirmasjonstiden sin
der. Informasjon om konfirmanttilbudet i disse menighetene vil bli lagt ut på
hjemmesidene, og de har også egne informasjonsmøter:
Slettebakken: Infomøte onsdag 23. mai kl 18-19. www.slettebakken-kirke.no
Birkeland: Infomøte torsdag 7. juni kl 18-19 www.birkelandmenighet.no

Slik melder du deg på som konfirmant i Sædalen
Gå inn på www.sedalenmenighet.no og trykk på link til påmelding for
konfirmanter. Det du trenger å ha klart er dåpsattesten til konfirmanten (hvis
han/hun er døpt) og fullt personnummer til konfirmanten og foreldrene. Velg
ønsket konfirmasjonsdato og gruppen "Sædalen leir".

Påmelding på nett åpner  onsdag 13. juni klokken 10.
Det er fint om alle melder seg på før skoleferien starter.

Dersom dere har spørsmål-ta kontakt!
Med vennlig hilsen konfirmantlederne
Leidulf Øy (prest) lo344@kirken.no / 48991909
Sigrid Trætteberg Fahlvik (menighetspedagog) st879@kirken.no / 98818687
Amund N. Hosøy (ungdomsarbeider) ah487@kirken.no / 92696837

www.sedalenmenighet.no
DEN NORSKE KIRKE
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DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesråd

  



En viktig tid
– et viktig valg!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen som konfirmant i Sædalen menighet!

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og

kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg

fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg

og glede. Kjærlighet.  Miljø og rettferdighet.  Hvem er Jesus?

Alle konfirmantene skal dra på leir sammen, og du får være med på mye gøy!

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».
Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å
velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen
bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å
bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av
våre liv.

En konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for
individuell tilrettelegging, ta kontakt!

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
 Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt.
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende
forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

Om Sædalen menighet
Sædalen menighet er en menighet innen Den norske kirke og  strekker seg
geografisk fra Birkelundstoppen, gjennom Sædalen og ned til Rema 1000 på
Midttun. Fra 2018 ble menigheten en del av Birkeland sokn. Menigheten har
gudstjenester på Sædalen skole, og det er planer om et eget kirkebygg.

Konfirmant i Sædalen
Alle konfirmantene i Sædalen menighet drar på  konfirmantleir om høsten. En
gang i måneden er det samling med middag og undervisning i aktivitetshuset i
Kringlebotn. I tillegg får konfirmantene velge mellom å være med i en ten-
gruppe  eller å delta på KRIK (Kristen idrettskontakt).Ten-gruppen møtes i
privathjem og KRIK har samlinger  på Nattland skole. Konfirmantene deltar
også på gudstjenester, og på fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp.
Konfirmantåret avsluttes med en fest for konfirmanter og foresatte før det er
tid for konfirmasjonsgudstjenestene.

Ungdomsarbeidet i menigheten
Sædalen menighet holder på å bygge opp et lokalt ungdomsarbeid, og
konfirmantene får  tilbud om å være med på det som skjer utover
konfirmantopplegget:  Nyttårsleir til Myrkdalen, KRIK-cup,
ungdomssøndagsskole, oppstart av ten-singkor, ungdomsleir på
menighetsturen våren 2019 og sommertur for ungdommer sommeren 2019!

Koster det noe å være konfirmant?
Konfirmantåret har en egenandel på 2500 kroner. Dette går  til å dekke
konfirmantleiren, Bibel, materiell og servering på møtene. Pris for deltakelse
på andre turer/ arrangementer i regi av ungdomsarbeidet kommer i tillegg til
konfirmantavgiften. Vi har et prinsipp om at økonomi ikke skal stå i veien for å
kunne være med. Derfor er det alltid mulig å søke om å få konfirmantavgiften
og/eller kostnader til andre arrangementer helt eller delvis dekket.
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