
Med dette brevet inviterer vi deg til å bli med som konfirmant i

Salhus kirke 2021/22. Konfirmanttiden i Salhus handler om å bli

kjent med Jesus, med kirken, med hverandre og med oss selv. Vi

håper året kan bli spennende, lærerikt og hyggelig for deg! 

Konfirmasjonene holdes vanligvis de to første helgene i mai 2022.

Lørdag 30.april 

Søndag 01.mai 

Lørdag 7.mai

Søndag 8.mai. 

Hvis du vil melde deg på som konfirmant i salhus kan du gå inn på

salhusmenighet.no og fylle ut konfirmantpåmeldingen der.

Fristen for påmelding er: 1.Mai 2021. 

Etter at påmeldingsfristen er gått ut får dere en informasjonsmail.

Denne vil inneholde: Hvilken gruppe du er kommet i. (Peter-

gruppen eller Maria-gruppen) 

Hvilken konfirmasjonsdato du har fått i mai 2022

Årsplanen med obligatoriske datoer for hele konfirmasjonstiden

Info om leir.

Hvordan er det å være konfirmant i Salhus?

Undervisning
Det vil bli to undervisningssamlinger i mnd. for deg 

og din gruppe. På disse samlingene spiser vi, leker, har

undervisning og samtalegrupper. Vi avslutter samlingene med

andakt, bønn og sang. Christian ungdomsarbeider og Thor prest er

hovedledere for dere konfirmanter. I tillegg vil vi ha med frivillige

ledere fra menigheten. 
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HAR  DU  LYST  T I L  Å  VÆRE
KONF IRMANT  I  SALHUS  202 1 /22 ?

Vikavegen 14, 5107 Salhus

Salhus menighet 
Vikavegen 14, 5107 Salhus

Netttside: salhusmenighet.no

Epost: salhus.menighet.bergen@kirken.no

Tlf.: 55362240 

Kontortid: tirs., ons. og tors. kl. 9:00-13:00.



Helger: Som konfirmant skal du være med på fire 

obligatoriske helger. Disse kommer i årsplanen. Den 

første helgen er presentasjonshelgen 2. -3. Oktober. 

Denne helgen består av en bli kjent-samling på lørdag 2. oktober

og presentasjonsgudstjeneste på søndag 3. oktober.  Hold av

helgen allerede nå😊 

Konfirmasjon: De to første helgene i mai har vi 

vanligvis konfirmasjoner her i Salhus kirke. På 

påmeldingsskjema er det derfor viktig at du skriver ditt 

første valg og ditt andrevalg (som ikke kan være likt som ditt

førstevalg) for konfirmasjonstidspunkt. Vi skal forsøke å legge godt

til rette for at dere får den helgen dere ønsker dere.

Koronasituasjonen 

Vanligvis inviterer vi alle foreldre og konfirmanter til

informasjonsmøte før påmelding. I år vil vi ikke ha noe fysisk møte,

men sender dere i stedet ut informasjonen på mail. Har dere

spørsmål er det bare å ta kontakt med Hanne Z. Ølberg på mail:

ho969@kirken.no  To år på rad har vi utsatt konfirmasjonene fra

mai til september. Vi håper situasjonen i løpet av året er blitt så

god at konfirmasjoner de to første helgene i mai 2022 lar seg

gjøre. Men fordi situasjonen er så usikker som den er håper vi på

forståelse hvis det må bli endringer i planene våre. Vi skal fra vår

side forsøke å være tydelig med beskjeder.

Det er veldig viktig at både foresatte og konfirmanter legger seg til

Facebookgruppen: konfirmant salhus 21/22 etter påmeldingen

og følger med på Salhus menighet sin hjemmeside:

salhusmenighet.no.

NB! Send gjerne også årsplanen når den kommer tilsendt til

treneren deres/ andre fritidsaktiviteter slik at de veit når dere blir

opptatt dette året😊   

Med vennlig hilsen,

Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg ho969@kirken.no

Kapellan Thor Haavik th656@kirken.no

Ungdomsarbeider Christian Dossou-Nonvide co744@kirken.no
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Lør.
Søn.

Salhus menighet | 
Vikavegen 14, 5107 Salhus
salhus.menighet.bergen@kirken.no
55362240

Leir
Vi håper på å få til konfirmantleir i året som kommer. 

Mer info om når og hvor vil komme på mailen etter at 

du er påmeldt. Leir er ikke obligatorisk, men vi håper flest mulig vil

være med. Leir pleier å være en av de fineste opplevelsene vi har

sammen i konfirmantåret😊 Leiren koster ca. 2500 kr. for en helg.

Hvis noen har utfordring med betaling så tar vi gjerne en prat og

ser om vi klarer å løse det på andre måter. 

Gudstjenester
Alle konfirmantene skal i løpet av konfirmantåret være

med på mist 10 gudstjenester. Dere kan selv velge 

hvilken kirke og hvilke søndager. I Salhus kirke er det gudstjeneste

hver søndag som dere kan gå på. Gudstjenestene er en viktig del

av konfirmantåret i Salhus og vi ønsker at disse blir prioritert.

Foreldre og foresatte er selvsagt oppfordret til å være med sine

konfirmanter på gudstjenester. Dere fyller ut et gudstjenestekort

på hver gudstjeneste slik at vi får registrert dem. 

Helger


