Påmelding:
Påmelding skjer via link på hjemmesiden
www.kirken.no/bodin
Påmeldingsfrist
bodin er 15. juni
Merk: Alle som melder seg på innen fristen stiller
likt ved fordeling på gruppetilbudene våre. Ved
påmelding etter fristen, får dere et tilbud om å delta
der det finnes ledig plass.
Vi trenger at dere gir oss følgende opplysninger:
-

konfirmantens personnummer (11 siffer)
foresattes personnummer (11 siffer)
bostedsadresse
mobiltelefonnummer til både konfirmant og
foresatte
e-postadresse til konfirmant og foresatte
hvor konfirmanten er født (kommune)
når og hvor konfirmanten er døpt (dersom
konfirmanten ikke er døpt krysses av for det)
konfirmantens gruppeønsker i prioritert rekkefølge
dersom det er behov for særlige hensyn i møte
med konfirmant eller familie, bruk gjerne
kommentarfeltet

Merk: Du får automatisk kvittering på e-post om at
påmelding er mottatt. Hvis du ikke får slik kvittering, ta
kontakt med oss.
Vi gir tilbakemelding innen 22. juni om tildelt gruppe med
mer.

PRISER

WOK
Ung medarbeider
Solidaritet
Friluftsliv
Kultur og film

1.800,1.800,1.800,1.800,1.800,-

Alternativ konfirmantundervisning
(pris vil justeres
ut fra den tilretteleggingen som trenges)
Det er mulig å søke om reduksjon eller et fritak fra
konfirmantavgift dersom familien har et særlig behov for det.
Denne søknaden sendes skriftlig sammen med påmeldinga.

KONFIRMASJONSDATOER
Konfirmasjonsdato bestemmes ut fra gruppene som
konfirmantene tilhører. Vi arbeider med
gruppefordelingen etter påmeldingsfristen 15. juni. Det
blir sendt ut e-post senest 22. juni med informasjon om
tildelt konfirmasjonsdato. Før denne fristen er ikke
konfirmasjonsdatoene offentlig tilgjengelig. Det gis
mulighet til å bytte dato i etterkant av tildelingen, så
lenge det er plass.

Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den
norske kirke. Vil du være en av dem? Her får du
informasjon om konfirmasjonstilbudet i Bodin
menighet, og om hvordan du kan melde deg på.
Innlogging til påmeldingsskjema gjøres via
www.kirken.no/bodin
Følg ellers med på vår hjemmeside og Bodin
kirke på Facebook for mer informasjon.

Vel møtt som konfirmant!
FORELDREMØTE 22.JUNI

I Bodin kirke kl 17:00
På dette møtet får dere også informasjon
om gruppetildeling. Denne sendes også ut
på mail.

KONTAKTINFORMASJON
Menighetspedagogen svarer på spørsmål:
Sandra Persson mobil 91906078
sp339@kirken.no

Hva er konfirmasjon?
På leiting
Konfirmasjonstiden gir anledning til å lete etter svar på
noen av de store spørsmålene i livet. Hva vil det si å
være menneske? Hvor kommer vi fra? Hva er meningen
med livet? Finnes Gud og hvor kan vi eventuelt se spor
av det i våre daglige liv?

Tenke selv og sammen med andre
Ungdomstida er en tid hvor det skjer mye og vi må ta
stilling til mange ting. Vi ønsker å tenke og erfare
sammen med deg. Det er ok å være usikker. Noen
ganger kan vi ha flere spørsmål enn svar. Uansett hvem
du er og hvordan du har det, er du velkommen som
konfirmant i kirka!

Å bli bekreftet
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke
forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side.
Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I kirka og i
konfirmasjonen er det Gud som bekrefter sine løfter til
mennesket. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Hvis
du ikke er døpt, kan du bli det i løpet av
konfirmasjonsåret.

Undervisningsopplegget
Menighetspedagogen, diakonen og prestene leder
konfirmantundervisningen. Vi har gruppeopplegg som er
basert på aktiv deltagelse, opplevelse og fellesskap med
både gøy og alvor. Gruppene samles ukedager og helger,
noen grupper er på tur. Vi forteller mer om årsplan og
opplegg på informasjonsmøtene.

GRUPPETILBUDET
Kultur og Film
På filmgruppa tar vi gjerne utgangspunkt i en film eller et
filmklipp når vi skal diskutere temaer i undervisningen. Vi
øver oss i å se sammenhenger og i å komme med egne
meninger om filmene vi ser og temaene vi snakker om. I
tillegg til vanlig temaundervisning blir det filmkvelder for
denne gruppa.

Friluftsliv
Friluftslivkonfirmantene er ute i aktivitet i all slags vær.
Du bør trives med å være aktiv, kle deg godt, være lenge
ute og like å dra på tur. Vi jobber med tema knyttet opp
mot mestring og livsglede. Det meste av undervisningen
kommer til å foregå utendørs. Dere vil også delta på noen
fellessamlinger sammen med de andre konfirmantene.

WOK
WOK står for Weekend, Opplevelser og Kreativitet. Vi
nærmer oss temaet kristendom fra et mangfold av kanter,
i den store gruppen og i små grupper. Gjennom tur, vanlig
undervisning, lek, kreativitet, musikk, andakter,
lystenning, filosofering, diskusjoner og bønn. En gruppe
som passer for alle.

Solidaritet
Solidaritetskonfirmantene engasjerer seg i det som kan
gjøre verden til et bedre sted, både lokalt og globalt.
Undervisningen vil ha et særlig fokus på årsakene til
urettferdighet i verden. Hva kan vi gjøre for å ta bedre
vare på jorda, øke gjenbruk, skape fred og bidra til like
rettigheter for alle. Vi vil besøke ulike steder i vårt
nærområde og gjøre en innsats for andre. Denne gruppa
vil møte kvinner fra ulike land som har bosatt seg i Bodø
etter at de kom som flyktninger hit. Sammen vil
konfirmanter og kvinner lære av hverandre og lage mat
sammen i en Solidaritetsgudstjeneste våren 2022.

Ung medarbeider
Har du lyst til å bidra i eldre menneskers hverdag?
Konfirmantene får et innblikk i «diakoni» som er kirka sin
omsorgstjeneste. Diakonen leder konfirmantene sammen
med ansatte på Stadiontunet sykehjem. Vi snakker med
beboerne og lager til kaffestunder, vi deltar i baking,
ballongvolleyball og bingo. Diakoni er nestekjærlighet i
praksis. Praksis kombineres med samtaler om
medmenneskelighet og omsorg, og vi får innsikt i hvordan
Jesus har vist oss det.

Samisk konfirmantleir
Samisk konfirmantleir er et tilbud til samiske konfirmanter
fra hele landet. Konfirmantene vil få mulighet til å
praktisere kristen tro i et samisk fellesskap og bruke sine
egne språk. De som ønsker det kan delta i en av de andre
gruppetilbudene, og i tillegg være med på leiren. Leiren er
på våren 2022, dato kommer i høst. Ta kontakt med
konfirmantleder for mer informasjon.

Døvekirkens konfirmantleir
Det er mulig å delta på Døvekirkens konfirmantleir, som er
felles for konfirmanter fra hele landet. De som ønsker det
kan delta i en av de andre gruppetilbudene, og i tillegg
være med på leiren. Ta kontakt med konfirmantleder for
mer informasjon.

Alternativt opplegg
Alle kan være konfirmanter! Vi legger til rette slik at alle
kan delta ut fra egne forutsetninger. Etter avtale lager vi
et opplegg som passer for deg, enten en-til-en eller som
en del av en gruppe. Det er viktig at du som ønsker
tilrettelegging tar kontakt med oss slik at vi kan legge gode
planer i samarbeid med deg og hjemmet. Kryss Alternativt
opplegg i påmeldingen, og skriv noen ord i
kommentarfeltet, så snakkes vi nærmere.

