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. Hvordan kan jeg bety noe for andre?
Hvem er Jesus?

Velkommen som
konfirmant i Sædalen 2023

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål.
En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.
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.
Kan de som ikke er døpt konfirmeres?
Alle er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om de
ikke er døpt,men 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, men på sensommeren tas første spadetak som vil
resultere i et kirkebygg ved Coop-butikken sentralt i Sædalen
innen et par år.
Denne invitasjonen sendes til 2008-kullet i Sædalen menighet
som er medlemmer i Den norske kirke og derfor står i
medlemsregisteret. Spre gjerne invitasjonen videre til venner
som ikke har fått invitasjonen i posten.

Bli med på et spennende og innholdsrikt år som
konfirmant i Sædalen menighet!

Påmelding via nettsiden fra 1. juni klokken 10
www.sedalenmenighet.no

Velkommen som konfirmant i Sædalen menighet!
Her er info om opplegget:
Den første tirsdagen i måneden kl 15-17 er det felles samling med
hjemmelaget middag og undervisning i aktivitetshuset i Kringlebotn,
og ca en kveld i måneden møtes konfirmantene i mindre grupper
sammen med to ledere. Her er det mat, prat, lek og andakt.
Alle konfirmantene drar også på en felles 5 dagers konfirmantleir,
«KonfACTION Vestland»,sammen med konfirmanter fra andre
menigheter og konfirmantledere og ungdomsledere fra
Sædalen. Akkurat dato kommer, men det er sannsynligvis i starten
av vinterferien. Det blir varierte aktivitetsgrupper og mye kjekt
fellesopplegg!
Alle konfirmantene deltar på gudstjenester i løpet av året (2 der alle
konfirmantene er med og minst 4 selvvalgte), og på fasteaksjon til
inntekt for Kirkens Nødhjelp. Vi vil også ha to sosiale konfirmantlørdager i løpet av året. Konfirmantåret avsluttes med en fest for
konfirmanter og foresatte før det er tid for konfirmasjonsgudstjenester i slutten av april.
En konfirmanttid for alle
Er det behov for individuell tilrettelegging på hele eller deler av
opplegget, ta kontakt! Alle har rett til en god konfirmasjonstid uavhengig av funksjonsevne. Det er også mulig å få et eget skreddersydd opplegg hvis noen har behov for det.
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. Blant annet har vi sommertur hver sommer.
7.-11. august 2022 er det tur til sørlandet for ungdommer, så hvis
noen er klar for leir i sommer som en kickstart på konfirmantåret
finner dere påmelding og info på hjemmesiden.
Første samling i høst blir tirsdag 23. august kl 19
Dette blir et oppstartsmøte for konfirmanter og foreldre der vi
informerer om opplegget og presenterer lederne. Sted kommer.

Konfirmasjonsdatoer er lørdag 22. og 29. april 2023
For Sædalenkonfirmantene er konfirmasjonsdagene lørdag 22. april
klokken 11,13 og 15 i Birkeland kirke og lørdag 29.april klokken 11 og
13 på Sædalen skole.
Koster det noe å være konfirmant?
Konfirmantåret har en egenandel på 3500 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 spørre om å få konfirmantavgiften eller andre utgifter dekket.
Påmeldingslink på www.sedalenmenighet.no
Påmeldingen åpner på hjemmesiden 1.juni klokken 10.
Det du trenger å ha klart er fødselssted, dåpsdato/kirke og telefonnummer og fullt personnummer til konfirmanten.
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.
Slik fungerer påmeldingslinken
Legg inn all informasjonen om konfirmanten og foresatte og velg
konfirmasjonstidspunkt. Når det gjelder konfirmasjonstidspunkt er det
førstemann til møllen, og et tidspunkt lukkes når det er fullt. For å
unngå merarbeid ber vi alle om å passe på at dere legger inn
konfirmantens (og ikke deres eget) telefonnummer der vi spør om
konfirmantens telefonnummer.
Det er fint om alle melder seg på før skoleferien starter.
Konfirmant i annen menighet?
Vi vet at noen som bor i Sædalen har tilknytning til en annen
menighet, f.eks Birkeland eller Slettebakken, og ønsker å ha
konfirmasjonstiden sin der. Info og påmelding finner dere på den
aktuelle menighetens hjemmeside.
Spørsmål?
Ta kontakt med menighetspedagog
Sigrid Trætteberg Fahlvik,
st879@kirken.no / 98818687.

