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Ikke døpt?
 Du trenger ikke være
døpt for å delta på konfirmantprogrammet.
Derimot må du være
døpt for å bli konfirmert.
 Les mer i heftet på s. 7
så får du info om dåp.

Konfirmanttiden gir
en mulighet til å
oppleve kirken på en
ny måte. Denne tiden kan oppleves både som fin og litt vrien. Det er nemlig ikke alltid like lett å
vite hva du skal
mene, - hva du tror
på, - hvem Gud er og
hva du skal gjøre
med livet etter hvert
som du blir voksen.
Som konfirmant vil
du bli utfordret til å
arbeide med flere av
disse store spørsmålene. I den sammenheng vil vi nok kanskje ha ulike utgangspunkt, men
FELLES for alle er
at vi er

”UNDERVEIS”. OG
” Gud è med”.
Etter endt undervisning vil du kanskje
ha kommet noe videre på troens vei. Å
lære om Gud og Jesus er faktisk
spennende! Vi gleder
oss å være med deg
på denne veien det
neste året!
Vi har satt sammen
et opplegg som vi håper du vil like.
Som konfirmant vil
du være med på
mange ulike aktiviteter, felles samlinger, egen gruppe,
UngMesse, vanlige
gudstjenester, felles
weekend og Fasteak-

sjon.
Prestene Ketil og
Frode og menighetspedagogene Anine
vil ha hovedansvar
for dere gjennom
konfirmant året!
VELKOMMEN i
Sælen
kirke!

Til deg som er forelder/ foresatt!
Velkommen som konfirmantfamilie i Sælen! Selv
om det er konfirmantensom står i sentrum vil
også resten av familien
mer eller mindre bli
berørt.
Vi ønsker at dere foreldre
engasjerer dere og viser
interesse for det som deres
konfirmant er med på i

kirken. Alle konfirmantene/foreldre skal i løpet av
året være med å lage til
kirkekaffe– da er det stas
om dere foreldre dukker
opp og at dere hjelper litt
på forhånd:)
Det vil også bli nødvendig
med litt praktisk hjelp på
ulike arrangementer gjennom året. Det kan være

bollebaking eller kjøring i
forbindelse med leir eller
fasteaksjonen, hjelp til
kirkekaffe eller tilstedeværelse på gudstjenester
og større samlinger. Det
blir en del obligatorisk
fremmøte for konfirmanten– vi setter pris på at
dere foreldre hjelper litt
med å notere ned viktige
datoer i kalenderen allerede nå! Se s. 5 for mer info!
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HEKTA
Du som velger HEKTA blir ønsket velkommen til konfirmantweekend i Håkons Hall på
Lillehammer. I tre dager vil det
myldre av liv når over 1000 ungdommer
møtes til lek, spennende aktiviteter, glede, fellesskap og masse
moro.
Dette blir garantert en opplevelse
du vil leve lenge på. Vi gleder oss

til
å se deg og alle de andre
tøffe, snille, rare, morsomme, fornuftige og
enestående konfirmantene fra din menighet. Her
er det plass til ALLE.
Et stort fargerikt fellesskap hvor hver og en av dere er
unike.
Leiren er tilrettelagt for alle uansett funksjonsnivå.
Pris 2300,- + grunnpris 1850,-

SAMMEN
Jesus lærte oss mye om hvordan vi
menneske skal leve sammen, og
hvordan vi skal ta vare på hverandre og den verden vi lever i. Dette tar
vi på alvor i konfirmasjonstida.
Her er noen av temaene som vi skal
prate om i gruppen SAMMEN!
• Vennskap og relasjoner
• Solidaritet og nestekjærlighet
• Sorg og glede, godt og vondt
• Kjærlighet, seksualitet og samliv
• Bibel og bønn, Gud, Jesus og Den
hellige ånd
• Gudstjeneste og nattverd

• Selvbilde og menneskesyn
• Miljø og rettferdighet
Noe av det som har overrasket mange
i løpet av konfirmasjonstiden, var å
oppdage at det gikk an å være kristen,
og fremdeles være akkurat samme
person som de alltid hadde vært.
– Jeg lærte at kristendommen ikke er
så streng. Det er ikke bare en masse
regler, og ting man må gjøre, som å
gå i kirka hver søndag, å be før man
legger seg, eller kle seg skikkelig og
ordentlig hele tiden, sier Helene.
– I konfirmasjonstida snakket vi mye
om at alle selv kan forme hvordan

man vil
være kristen, forteller en.
– Troen er
mellom
deg og
Gud, og
du kan tro
på alle
mulige måter. For eksempel var det
en som sa at «Åh, vi kan ikke tulle
sånn når vi ber!» Men da lærte vi at
det går fint, for Gud er en venn, og
en venn kan man jo tulle med. Det
var godt å høre.

UNG PRODUKSJON
Vi i Ung Produksjon består
av en gjeng unge mennesker
med stor interesse for videoproduksjon. Ung Produksjon
driver hovedsaklig med flerkamera-/
storskjermproduksjoner, men
tar også på seg mindre jobber hvor det ikke er behov

for mer enn ett kamera.
Velger du UP som
konfirmantgruppe vil
du få mange flotte
opplevelser bak kamera og vi skal på tur til
Lillehammer og HEkTA konfirmantleir i

februar 2019

Side 3

Sjømannskirkegruppen - Konfirmanttur til London?

KONFIRMANTER UTENFOR
SJØMANNSKIRKEN I LONDON

Prisen inkluderer følgende:
-Deltakelse i det vanlige konfir mantopplegget i Sælen menighet,
inkl. egen konfirmantbibel.
-Fly tur/retur London
-Transport til og fr a flyplassen i
London og undergrunn/buss i
London.
Opphold på Sjømannskirken i
London inkl. fr okost og middag.
-Musikal (Les Miser ables)
-Madam Tussaud (samling av
voksfigurer av kjendiser)

Onsdagssamlingene:
Siste frist for påmelding før loddtrekning er fredag 22.6!!!
Faste samlinger for Sjømannskirkegruppen blir annenhver onsdag fra
kl. 15.30-17.30.
Det blir noen samlinger på ettermiddag for konfirmanter og ledere på
Sjømannskirkens hovedkontor i
Strandgaten i byen.
Egen Gudstjeneste, dato kommer
kl 11.00 i Sælen kir ke. Konfir mantene medvirker. Foreldremøte etterpå.
Samling i januar for konfirmanter og
foreldre fra de tre menighetene med

Sælen menighet har en Sjømannskirkegruppe, som er et samarbeid mellom Sælen menighet og
Sjømannskirken / Norsk kirke i
utlandet.
Gruppen har vanlige samlinger i
Sælen kirke ca. annen hver onsdag.
Det spesielle for Sjømannskirke-

-London Eye (se bildet, ver dens
nest største pariserhjul, 135 meter
høyt, flott utsikt over London).
50 pund til lunsj på byturene rundt i
London kommer i tillegg, og innbetales rett før avreise. Det er mulig å
søke menigheten om støtte for de
med vanskelig økonomi.
Vi fra Sælen skal reise sammen med
konfirmanter fra andre menigheter,
og totalt blir vi ca 45 konfirmanter
og 15 ledere.

info om London-turen.
London Reunion. Felles fest for
alle konfirmantene som var på turen,
hvor også foreldre er invitert. Bilder
og film vises fra London-turen.
Fasteaksjon og innsamling til
Kirkens Nødhjelp før påske.

Sjømannskirkegruppen har plass
til 12 konfirmanter, og på grunn
av stor pågang blir det avgjort
ved loddtrekning hvem som får
plass. Det trekkes 6 jenter og 6
gutter. Det lages en venteliste, der
nye får mulighet til å bli med,
hvis noen skulle trekke seg fra
gruppen.

gruppen er at vi drar på tur til London. Vi bor på Sjømannskir ken og
farter mye rundt i London.
Vi drar onsdag etter skoletid og er
tilbake i Bergen søndag om kvelden.
Konfirmantene søker fri fra skolen
torsdag og fredag, noe som vanligvis
ikke er problem ettersom skolene er
informert om opplegget. Gruppen
ledes av sokneprest Frode Øglænd,
som også er med til London.
Pris for Sjømannskirkegruppen er
kr 4.500. + grunnpris kr 1850,-

LONDON EYE

Samlinger for Sjømannskirkegruppen utenom de vanlige

Alle som får plass i gruppen får
en sms i slutten av mai som de
må svare på om de tar imot plassen eller ikke.
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KRIK Nattcup
KRIK lokallag er et tilbud til degsom ønsker å kombinere gleden av
idrett med den kristne tro. Lokallaget
drives av lokale ledere, og er et tilbud til alle i lokalmiljøet. Som lokallag blir du en del av lokallagsfamilien, med gode erfaringer og et
godt fellesskap.
Vi er et KRIK lokallag med mange
muligheter. Vi samles i gymsal på
Varden skole eller ute på fotballbanen eller i skogen.
Nattcup i Haukelandshallen: fredag
9.november (natt til 10.november).
Nattcupen er fotballnattcup for konfirmantar og ungdommar mellom 13

og 18 år. Her samlast vi til en
natt med fotballkampar, heiagjeng, konkurranser, morgentrim og aktivitetsrom med nattkino, sumodrakter, bordtennis,
brettspill m.m. Det er tre turneringer: konfirmant jenter, konfirmant gutterr og 15år+. Nattcupen åpnes i Årstad kirke med
registrering og andakt, før alle
går samla ned i Haukelamdshallen for turneringsavvikling.
Nattcupen er ferdig til kl. 06:00
lørdagsmorgen og da må alle
hentes av foreldre.

Vi tok gullet til Sælen i fjor!!!!

Husk ny hjemmeside
Www.kirke/saelen.no
Klikk på Konfirmanter 2018/19
LURER du på noe?
Send mail til Anine
AM367@kirken.no
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Et år unna en høytidelig dag i livet ditt!

Ja, nå er det tid for å velge
hvordan du vil forberede deg
til din konfirmasjonsdag!
Dette året som kommer er
ikke bare for deg som tror.
Det er like mye for deg som
tviler eller bare er nysgjerrig.
Bruk året til å utforske de
spørsmål som du lurer på.
Som konfirmant i Sælen
arbeider med flere av livets
store og små spørsmål – som

mennesker til alle tider har
stilt – om Gud, meg selv,
hvorfor vi er her, hva er meningen, hvor vi går hen osv..
Dette er spørsmål de fleste
av oss stiller før eller siden,
og i konfirmanttiden gjør vi
det sammen.
I utgangspunktet er
spørsmålene viktigere enn
svarene, men likevel
inviteres du til et lite

dypdykk i denne tiden.
Ingen meninger blir presset
nedover hodet på deg, men
du utfordres til å ta
selvstendige valg.

ke temaer som:

GudstjeneSte
og nattverd

Bibel og bønn

Vennskap og
relasjoner

Sorg, glede,
godt og vondt,
tilgivelse og
forsoning

Gud, Jesus og
Den hellige ånd
Påmelding innen 22.juni og pris :
Klikk på fanen Konfirmanter
2018/19 på vår hjemmeside,
deretter
Konfirmantpåmelding.
ALLE MÅ MELDE
SEG PÅ VIA NETTET
INNEN 22.juni!
Det koster 1850,- å være
med som konfirmant.
Dette dekker undervisnings-

materiell, filmer, Bibel, leie
av konfirmantkappe,
konfeweekend og mat på
samlinger gjennom året.
Sjømannskirkekonfirmant
koster i tillegg kr 4500,grunnet
reise og oppholdsutgifter i London. Hekta koster 2300,- i tillegg av
samme årsaker.
Husk at det er mulig å søke

Bruk året, delta
aktivt og vær med!
Bli kjent med nye sider ved
deg selv, med kirken og oss
som jobber her gjennom uli-

Menneskeverd og
menneksesyn

Miljø og rettferd
Påmelding skjer via Sælen
menighet sin hjemmeside:
Søk opp
www.saelenmenighet.no

om støtte fra menigheten . Vi
ønsker ikke at økonomi skal
være et hinder for å bli
konfirmert. Ta kontakt med
kapellan Ketil Nødtvedt så
finner vi en løsning .
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Obligatorisk oppmøte gjennom konfirmantåret! Viktige datoer!
Gjennom året 2018/19 er det
obligatorisk fremmøte på 8
gudstjenester. Du kan selv
velge hvilke, men her er

noen obligatoriske.
Presentasjonsgudstjenesten: 9.9
kl.11
UNG MESSE I høst,
kl. 18.00 Dato kommer etter
sommer
2.12 kl. 18.00 SyngJul

9.4: Innsamlingsaksjon og
28.4 Konfirmasjonssøndag 2
gudstjenester kl 11 og 13
5.5 Konfirmasjonssøndag 2
gudstjenester kl. 11 og 13
På ”UNG MESSE ” vil konfirmanter være ansvarlig for
gjennomføring og
”kirkekaffe”.
Ulike konfirmanter
medvirker hver gang.

Vår Visjon: Å tegne himmelen for
små og store”

UNG MESSE II vår dato kommer

Fasteaksjon 9.april 2019
KIRKENS NØDHJELPS
FASTEAKSJON
Vi har en lang og god tradisjon
på å gjennomføre fasteaksjonen
i Sælen. Den gjennomføres som
et tredelt prosjekt:
Undervisnignsdager- UngMesse
- Aksjon. Vi skal altså ende opp
med å samle inn penger til nødhjelpsarbeid i regi av KN
(Kirkens Nødhjelp). Dette avvikles som en dør-til-dør-aksjon.

Konfirmantene møter i kirken
onsdag 9.4. fra kl 1600 og går
deretter i grupper på 2-3 i ca. 2
timer.
Tradisjonen tro står foreldre for
registrering og telling og stiller
som sjåfører. Ved tilbakekomst
har foreldre laget kafe i ungdomsrommet!
En god aksjon der den unge
får være med å bry seg om
andre!

Konfirmantåret begynner Søndag 9.september kl.11.00
Konfirmantåret starter
søndag 9.9 kl 11.00 med
presentasjonsgudstjeneste
Utover det møtes ulike
grupper møter kl. 15.3017.30 i Sælen kirke ca annehver onsdag. Info om
hvilke grupper kommer!
Her vil dere bli tatt vel i
mot og vi vil spise litt

sammen før vi går i
grupper. Slutt kl. 17.00.
Foreldremøte søndag 9.9
kl. 12.30-14.00 Her gis
praktisk info om året som
venter dere og konfirmanten.
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Foreldremøter og div info:
Som nevnt innledningsvis ligger det i programmet vårt at
foreldre er medhjelpere gjennom året. Den viktigste jobben
du som forelder gjør er å motivere dem til deltakelse gjennom
året . Konfirmanten har valgt
kirken og i det ligger det en forpliktelse til oppmøte. Vi har ca
80 konfirmanter i år og kan ikke skreddersy et eget opplegg
for alle fordi treninger eller
andre aktiviteter kommer i veien.

Vi ønsker å være tydelig på at valg av konfirmasjon i kirken innebærer en gitt mengde samlinger som konfirmanten må møte
opp på.
Vi har faste samlinger annenhver onsdag, og fredager . Det
føres fravær. Husk å melde fra om din konfirmant har spesielle
behov som vi må vite om. Dette er særdeles viktig i forkant av
leiren i september!
Alle har rett til en god konfirmant tid. Hvis du har behov
for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med Ketil når du melder deg på!

Ikke døpt?

Vi inviterer til minst 2 foreldremøter samt at vi ønsker
fremmøte av foreldre/ faddere
og konfirmanter på
presentasjonsgudstjenesten 9.9
kl. 11.00
Samme dag 9.9 kl.12.30-14.00
Foreldremøte
30.1.2019 kl 1800—1930:
Foreldremøte med praktisk info

Du er hjertelig
velkommen til å bli
med. Underveis får
du kanskje et ønske
om å bli døpt– og
konfirmert. Da vil
dåpen finne sted i
forkant av
konfirmasjonen.
Hvert år har vi
vanligvis med
udøpte som døpes
før konfirmasjonen.

om konfirmasjonsdagen.
31.3 kl 18.00:
Fasteaksjonsmesse
9.04: Fasteaksjon og innsamling kl. 1600-19.30.
Forledre blir satt påå på lister for oppgaver gjennom
året. Dere må bytte innbyrdes om dato ikke passer.

Inspirasjons kveld for foreldre dato kommer!
Kjenner du at du ikke strekker
til, at du begynner å lure på om
du duger i ”jobben” som foreldre
til en tenåring ?

personlighet og
ungdommens personlighet fungerer
sammen og hvorfor
vi innimellom er på
kollisjonskurs.

Du er ikke alene, vi er i samme
båt vi allesammen!
Denne kvelden inviteres du til
inspirasjons kveld med påfyll
for deg som forelder. Her vil du
få lære litt mer om hvordan vår

Våre mest dyrebare
øyeblikk!

Det blir lett servering og
en kveld med senka
skuldre og tid til å treffe
andre konfirmant foreldre:)

Det vil også bli mu- INFO om dag og tid komlighet for å hjelpe
mer senere.
til med å se over
alle konfirmantkappene!

Vardeveien 9
5141 Fyllingsdalen
Telefon: 55362210
E-post:

saelen.menighet@bergen.kirken.no
Menighetens visjon:
Å tegne himmelen for små og
store i Sælen menighet

PÅ
NETT:www.kirken/
saelen.no

Kontakt info ansatte
Administrasjonsleder:
Nina Jæger
Menighetspedagog
Anine Vieth Mildestvedt
55362216
Residerende kapellan
Ketil Nødtvedt:
telefon: 55 36 22 13
Sokneprest
Frode Øglænd
55362212

Smak og kjenn at Herren er god

