
INNSKRIVING, VIKTIG!! 

Du melder deg som konfirmant via 
våre nettsider.  

www.biskopshavnmenighet.no. 

Her fyller du ut et skjema, og sen-
der til oss elektronisk. Da mottar vi 
all nødvendig kontaktinformasjon 
på deg og dine foresatte. 

Konfirmanttreff  

Konfirmantene samles en torsdag i 
måneden, fra kl. 16.00 til 19.00. Vi 
samarbeider med Sandviken menig-
het om konfirmanttreff og leir. 

Vi bruker Bibelen og dramatiserer bi-
belfortellingene, og hva det vil si å tro 
på Jesus. I løpet av året blir konfir-
mantene kjent med gudstjenesten og 
sakramentene som er dåp og natt-
verd. På våren har vi temaene begra-
velse og bryllup. Vi får besøk av et 
begravelsesbyrå og vi lager rollespill 
med bryllup. 

  

Velg selv 

Konfirmantene får anledning til å bli 
kjent med menighetens liv innenfra. 
Derfor kan de velge mellom å være 
med som hjelpeleder i Barneklub-
ben , være hjelpeledere på gudstje-
nester på Røde Kors eller medledere 
på ungdomsklubb. 

Hvis du ikke døpt? 

Er du likevel velkommen til å være 
med i konfirmasjonstiden, bli kjent 
med troen og velge om du vil døpes 
underveis. For å bli konfirmert, må du 
blir døpt. Dette gjør vi en avtale om 
underveis i konfirmasjonsåret. 

Konfirmantleir  

Helgen 29.jan.—31. jan. drar vi på 

konfirmanthelg til Sætervika leirsted i 

Samnanger. 

 

Aktiv deltagelse 

Vi vet at konfirmantene får mest ut 
av gudstjenesten der de deltar aktivt 
selv. Derfor er konfirmantene med-
hjelpere på Lysmesse, en til to Ung 
Messe, og to gudstjenester der de er 
minestranter (medhjelpere). Disse 
gudstjenestene er obligatoriske. 
Utenom disse velger de selv gudstje-
nester de vil gå på slik at de før kon-
firmasjonsdagen har vært på minst 
åtte tilsammen. De gudstjenestene 
de velger selv kan også være i en 
annen kirke. Da må de få med seg 
underskrift fra presten der. 

Hjelpe andre   

Diakoni er tjeneste og omsorg for 
andre. Diakoniprosjektet er penger vi 
samler inn på konfirmantrelaterte 
gudstjenester. I tillegg arrangerer 
konfirmantene og foreldrene basar i 
etterkant av én av Ung Messe-
gudstjenestene. Diakoniprosjektet er 
Menighetsbygging i Tallin, Estland.  

http://www.biskopshavnmenighet.no


Viktige datoer 

Torsdag 27. august kl. 16.00 - 19.00: 
Konfirmanttreff. Vi møtes på dumpen kl. 
16. Vi går opp skaret til Garpetjern/
Jomfrudammen. 

Torsdag 03.september kl. 16-19 

Første konfirmanttreff i kirken. 

Foreldremøte kl. 18.30. 

Søndag 06. september kl.11.00: 

Presentasjonsgudstjeneste. Konfirman-
ter med foreldre og ev. faddere/familie 
kommer på gudstjeneste. Konfirmante-
ne får bibelen.  

Fast konfirmanttreff en torsdag i  

måneden fra  kl. 16.00 – 19.00: 

27/08, 03/09, 01/10, 05/11, 5/12 

Fredag 29.jan.– 31.jan. 2021:  

Konfirmanthelg på Sætervika leirsted 

Søndag 29/11. kl. 18.00: 

Lysmesse 

Våren 2021: 

14.03. Ung messe kl 18, med basar 

Konfirmanttreff: 14/01, 11/02, 11/03, 
08/04, 06/05 

Søndag 09. mai  

 Konfirmasjonsgudstjenester. 

Biskopshavn menighet 

Skuldveien 2,  5043 Bergen 

biskopshavn.menighet@bergen.kirken.no 

Konfirmantavgift inkl. leir kr. 1.600,-.         

Giro vil bli sendt ut etter påmelding.               

——————————————————- 

Dåpsattest fra Kirketorget                     

Åpningstid: kl. 08.00 - 14.30 

Tlf.: 55593200  

kirketorget.bergen@kirken.no 

__________________________________ 

Konfirmantprest og sokneprest; 

Tor Martin Koppang 

Epost; tk258@kirken.no 

Tlf. 47481272 

___________________________________ 

Administrativt ansvarlig for konfirmanter; 

Hilde: ht262@kirken.no 

Tlf. 92408674 

___________________________________ 

Konfirmantutvalg; Hilde Helen Trovåg,  

Anne Merete Hjønnevåg, Synnøve Edle Nor-

strand og Åshild Kleppestø Klokk 

 

KONFIRMANT I 
BISKOPSHAVN 
 
       2020/2021 

Vi ønsker deg velkommen som kon-
firmant i Biskopshavn kirke 

VIKTIG: Siden vi i disse dager ikke 
kan møtes fysisk ber vi dere melde 
dere på via nettsidene: 

www.biskopshavnmenighet.no. 

Når vi kan møtes i kirken første gang 
tar dere med kopi av dåpsattest. Det-
te gjelder også for dem som er døpt i 
Biskopshavn kirke. Mangler du dåps-
attest ta kontakt med Kirketorget. In-
fo siste side. 

Noter viktige datoer! 

http://www.biskopshavnmenighet.no

