Er du klar for å bli
i Søreide kirke?

Du er hjertelig velkommen!
Hvert år velger mer enn hundre ungdommer å konfirmere
seg i kirken din. Dette er helt forskjellige ungdommer med
forskjellige interesser og egenskaper og som har sitt helt
egne syn på kirken, troen og på livet.

I Søreide kirke har vi plass til deg, dine tanker, din tro og
din tvil. Uansett hvem du er, er du velkommen til å være
med som konfirmant i kirken din på Søreide.

Siden konfirmasjonene i 2020 ble utsatt til høsten, blir
oppstarten av ditt konfirmantår litt seinere enn vanlig.
Vi håper vi ser deg i oktober!

en aktivitet, undervisning,
og gudstjenester.

Aktivitet
Du velger en av fire aktiviteter:
KRIK, revy, vinterleir eller SoNK.

Undervisning
Alle har seks ganger med
undervisning i løpet av året. Du har
undervisning med de andre som har
samme aktivitet som deg.
Undervisningen er seks onsdager fra
16.30 til 18.00.
I timene snakker vi om
menneskeverd og om å bry seg om
andre. Du får lære om Bibelen,
bønn, gudstjeneste, dåp og nattverd
i lys av dette.

Gudstjeneste
I løpet av året deltar du på sju
gudstjenester (pluss konfirmasjonen
din, så klart!). To av disse er
presentasjonsgudstjenesten og en
egen kveldsgudstjeneste. De fem
andre velger du selv. I starten av
året får du tips til hvordan det å gå
på gudstjeneste kan være et redskap
du kan bruke i livet ditt.

I tillegg er alle med på Pangstart!,
Fasteaksjonen og øving til
konfirmasjonsgudstjenesten. Se
datoer på baksiden.

KRIK-konfirmant
KRIK er en forkortelse for Kristen idrettskontakt og
er en organisasjon som finnes i hele Norge. Som
KRIK-konfirmant får du være med på KRIK sine
treninger på Sandsli, ledet av Kari Prest. KRIK trener
onsdager fra 20.00 til 21.00. De onsdagene du har
undervisning, har du ikke trening.

KRIK-treningene er for alle som synes det er OK å
være i aktivitet. Det er varierte idrettsaktiviteter
med og uten ball. Hver gang er det en andakt, en
kort stund til ettertanke.

KRIK trener på Sandsli.

Konfirmantopplegget
i Søreide kirke består av tre
hoveddeler:

Vinterleir-konfirmant
Du kan velge å være med på vinterleir enten i
januar eller februar. På vinterleirene bor vi på hotell
på Geilo og står i trekket lørdag og søndag. Resten
av helgen er fullpakket med leker, undervisning og
sosialt samvær.
Du kan velge mellom leir 22. til 24. januar eller 12. til
14. februar. Vinterleir medfører en ekstrakostnad på
ca. 2200 kr. (for tog, hotell og skikort).

Å stå i trekket er en viktig del av vinterleirene.

Revy-konfirmant
Som revy-konfirmant får du være med å skape en
revy! Vi skal lage en forestilling rundt et tema med
dans, drama, sang, musikk, og andre kreative
innslag. Har du enten en skuespiller, solist, diktleser,
musiker eller noe helt annet i magen? Da kan dette
være den perfekte gruppen for deg. Vi møtes noen
ganger i løpet av året for å lage revyen sammen og
for å øve til den.
Vi skal jobbe frem mot Fasteaksjonen, og ha
forestilling søndag 21. mars. Hold av hele helgen
19. til 21. mars allerede nå!

.
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Både å øve på og å fremføre en revy er gøy og sosialt.

SoNK-konfirmant
Som SoNK-konfirmant får du gjøre en innsats for andre.
I 2019/2020 var SoNK-konfirmantene bl.a. på besøk på
sykehjemmet med bingo og basar.

SoNK er en forkortelse for solidaritet og
nestekjærlighet. Denne gruppen får være med å
gjøre en innsats i nærmiljøet vårt.
SoNK-gruppen samarbeider med organisasjonen
Joy. Joy sprer glede og lager fritid med mening
for barn og unge. Du får lære mer om Joys arbeid
for barnehjemsbarn i Aserbajdsjan og om kirkens
tanker om omsorg og nestekjærlighet. I løpet av
året får du være med å bidra på ulike måter.

Påmelding
Fra og med onsdag 3. juni kl. 18.00
finner dere påmelding på internett:
www.konfirmant.soreidekirke.no

Sjekkliste før påmelding:
Har jeg konfirmantens personnummer?
Husker jeg dåpsdato og –sted? (Kan fylles ut senere).
Hva er konfirmantens prioriteringer for aktiviteter?
Hvilken konfirmasjonsgudstjeneste ønsker vi?
Hvis den ikke er ledig, hvilken tar vi da?
Har jeg mobilnummer til konfirmanten og foresatte?
Ønsker konfirmanten å komme på gruppe med noen?

Det er konfirmantens foresatte som skal
fylle ut påmeldingsskjemaet. Vær nøye med
innskriving av telefonnummer og epostadresser, og skill mellom konfirmantens og foresattes
nummer og epostadresse. Ved påmelding må du ha konfirmantens personnummer klart.
Dere velger aktiviteter i prioritert rekkefølge. Vi kan ikke garantere at alle får sitt førstevalg, så
kryss av for et alternativ. Konfirmasjonsgudstjenestene fylles opp etter hvert som
påmeldingene kommer inn, så her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.
Kontakt oss hvis dere får problemer med påmeldingen på nett, så kan vi hjelpe med å få alt
på plass.

Pris
Grunnbetalingen for konfirmantåret er 1050,- kr. Vinterleir koster ekstra. Det er viktig for oss å
få sagt at en families økonomiske situasjon ikke skal være til hinder for å delta i
konfirmasjonstiden. Henvend dere til oss på soreide.menighet.bergen@kirken.no hvis dere
opplever at opplegget er for dyrt. Da finner vi en løsning sammen.

Viktige datoer:

Er det noe dere lurer på? Send e-post, ring eller stikk innom kirken! Vi setter pris på besøk.
Her er nesten alltid folk fra tirsdag til fredag 09.00 til 15.00.

Søreide kirke
Steinsvikveien 19, 5251 Søreidgrend ● soreide.menighet.bergen@kirken.no ● tlf.: 55 59 71 00
www.soreidekirke.no
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3. juni: Påmeldingen åpner kl. 18.00 på nettsiden (se over)
17. oktober: Pangstart! for alle konfirmantene
18. oktober: Presentasjonsgudstjeneste og foreldremøte
22. mars: Fasteaksjon (innsamlingsaksjon)
14. april: Kveldsgudstjeneste
8. mai: Konfirmasjon kl. 11.00 og 13.00
9. mai: Konfirmasjon kl. 11.00
13. mai: Konfirmasjon kl. 11.00 og 13.00
15. mai: Konfirmasjon kl. 11.00 og 13.00

