Velkommen
til å bli

konfirmant

i Sandviken menighet
Hei! Tenker du på om du skal bli konfirmert i kirken våren 2020?

Sandviken menighet vil ønske deg velkommen til å være konfirmant fra høsten 2019 til våren 2020.
Hva betyr det å være døpt med kristen dåp? Hvordan henger dåpen og troen sammen? Hvem er
egentlig Jesus, og hvorfor er han så viktig for så mange mennesker?
Hvorfor lever vi, og kan vi finne ut mer om det ved å lese verdens mest leste bok, Bibelen?
Hva foregår på gudstjenester? Hva tenker kristne om livet og døden og kjærligheten?
Slike spørsmål vil vi invitere deg til å utforske mer av. Vi inviterer også til fellesskap med andre
ungdommer der vi blant annet skal reise på weekend og ha mye gøy sammen.
Vi mener fellesskap er viktig, og vi kommer til å være mye sammen med konfirmantene i Biskopshavn menighet. I konfirmanttiden vil du i tillegg til andre konfirmanter møte prestene i Sandviken og
Biskopshavn og flere konfirmantledere som ønsker å gjøre konfirmanttiden til en fin tid for deg.
Du må ikke være døpt for å delta i konfirmasjonsforberedelsene, men du må være døpt for å bli konfirmert. De siste årene har flere konfirmanter blitt døpt i løpet av konfirmasjonstiden i Sandviken.
Uansett funksjonsevne vil vi legge til rette for at alle skal få en fin konfirmanttid. Gi oss en melding
så tidlig som mulig hvis det er behov for individuell tilrettelegging.
Viktige datoer i konfirmasjonsåret 2019/ 2020:

Torsdag 29. august kl. 16-19. Konfirmanttreff. Vi møtes ved bommen på veien i Munkebotn
og møter gjengen fra Biskopshavn ved Munkebotnsvannet.

Presentasjonsgudstjeneste i Sandvikskirken 8.september kl. 11

Fast konf treff en torsdag i måneden i Biskopshavn kirke 19.09., 24/10., 28.11. og 05.12.

Weekend 15.-17. november Fjell-ly på Sotra

Lysmesse 8. desember kl. 18

Konfirmasjon søndag 10. mai 2020 kl. 11
Når du skriver deg inn som konfirmant,
forplikter du deg til å delta på
samlingene som inngår i opplegget.
Det koster 1600 kr å være konfirmant
i Sandviken menighet. Weekenden er
inkludert i dette.
Påmelding:

www.kirken.no/sandviken
Velkommen som
Sandviken-konfirmant!
Vennlig hilsen Sverre prest

Konfirmantansvarlig: sokneprest Sverre Langeland
Mail: sl863@kirken.no/ Tlf 40474373

Tlf. menighetskontoret: 55 59 71 74 / 55 59 71 32
E-post: sandviken.menighet.bergen@kirken.no

