
Konfirmasjonstiden i 
Saltstraumen menighet: 

  
Felles for alle konfirmantene:  
Enkeltsamtale ved oppstart 
Temasamlinger – fortrinnsvis på onsdager 
8 gudstjenester (inkludert konfirmasjon og 
gudstjenester som vi forbereder sammen. ) 
Storsamlingen ”Bynatt”  
Fasteinnsamling til Kirkens Nødhjelp 
 
Vi tilbyr seks undervisningsopplegg du kan velge 
mellom: Disse vil danne rammen rundt 
konfirmasjonstiden. Undervisningen flettes inn i 
oppleggene, og vil på ulike måter gi rom for 
samtale, refleksjon, lystenning, bibel og tankebok. 
 

 1 Musikal / Musikk   Liker du å synge, spille et 

instrument, eller stå på scene? Felles prosjekt med 
konfirmanter fra Bodin og Rønvik. Vi øver inn og 
framfører en forestilling. Felleskor, og du kan velge 
grupper som: dans, drama, band, kulisse og solist. 
Hovedhelg med framføring blir i januar /februar. Vi 
synger / spiller på egne samlinger, og vil samarbeide 
med Tverlandet Ten Sing. 

2  Friluftsliv   For deg som trives med å være ute 

på tur. Vi vil ta småturer med samlinger ute, men 
høydepunkt blir Friluftstur med overnatting i 
Heggmoen 15.- 16. September med fjelltur, bål, 
kanopadling, fiske 
m.m. Avsluttes med 
friluftsgudstjeneste. 
Du bør ha varm 
sovepose, god sekk 
og turklær/sko. 
                                                
 3 Idrett    Liker du å røre på deg? Vi skal holde på 

med ulike idrettsaktiviteter, men det kreves ikke 
sportslige ferdigheter. Idrettsglede, trosglede, 
livsglede! To idrettslørdager med konfirmanter fra 
Domkirken og 
Rønvik. To idretts-
kvelder inne i 
gymsal. 
 

 4 Kreativ med festival   Gruppa for deg som liker å 

male og lage ting. Vi skal være med på Høstfestival 
for konfirmanter og andre ungdommer i samarbeid 
med KFUK / KFUM i Hunstad Kirke 15.- 18. Nov: 
Sceneprogram, aktiviteter som ballspill, klatring, 
badeland, dans, drama, film, Flash mob m.m. 
Overnatting på 
Hunstad skole. 
 
 
 
 

 5 Brubygger med festival   For deg som vil på 

Høstfestival (se samme info som over), og som vil 
bruke litt tid på å gjøre en innsats for andre. Vi vil 
bygge bro mellom det lokale og det verdensvide, 
og mellom gammel 
og ung. Vi vil delta på 
ting i nærområdet,  
og sette oss inn i 
arbeidet til 
Bridgebuilders.  
 
6 «Etter skoletid» - Alternativt opplegg    

Vi vil legge til rette så godt vi kan slik at alle kan 
delta ut fra egne forutsetninger. Dette året vil vi 
prøve et enklere opplegg med mindre gruppe  – 
uten noen overnatting og med færre kvelder/ 
helger enn de andre gruppene.  
Har du behov for annen særskilt tilrettelegging 
velger du også dette, slik at vi kan legge gode 
planer i samarbeid med deg og hjemmet.  
 
                    

Priser:  
Musikal, friluftsliv og idrett: Kr.1200.-  
Begge festivalgrupper: Kr.1900.- 
«Etter skoletid»: Kr. 1000.- 
 
Inkludert i prisene er bl.a. konfirmantbibel, mappe, 
turer, noter, hjelpemidler, porto, kapperens + mat 
og opphold på ulike arrangementer. 
 
Det er mulig å søke om reduksjon/fritak fra konfirmant-
avgiften ved særlig behov. Slik søknad sendes skriftlig til 
kateket ved påmelding. 

 

Konfirmasjonsdagene Våren 2019: 
 
5. Mai i Saltstraumen Kirke  

12. Mai i Tverlandet Kirke 
 



 
 

 
Påmelding:  

NB! Både 1 og 2 må fylles ut / leveres 
 

1. Påmeldingsskjema skjer via link på vår 
hjemmeside: www.kirken.no/saltstraumen.  
NB! Påmeldingsskjema vil IKKE være aktivt og 
tilgjengelig før 13. Juni kl.21.00!! 
 
Når du skal melde deg på er det lurt å ha klar 
følgende opplysninger:  
- Konfirmantens fødsels- og personnr. (11 siffer)  
- Foreldres / foresattes fødsel- og person.nr (11 siffer)  
- Adresse  
- Mobil - og hjemmetelefon konfirmant / foreldre  
- E-postadresse til konfirmant og foreldre  
- Hvor konfirmanten er født (by/sted)  
- Når og hvor konfirmanten er døpt. (Hvis  
  konfirmanten ikke er døpt, kryss av for dette!)  
- Gruppeønsker i prioritert rekkefølge  
- NB! Det er viktig å skrive i merknadsfeltet om vi 
  trenger å ta hensyn til noe i forhold til konfirmanten 
  for å legge godt til rette for alle!!  
- I merknadsfeltet kan du også skrives navn på en  
  annen konfirmant du ønsker å være sammen med på 
  gruppe. 

 
2. Underskrift på lapp leveres på 
informasjonsmøtet eller leveres / sendes til 
Saltstraumen Menighetskontor, Mølnbakken 84, 
8050 Tverlandet.  (Ta kontakt om du ikke har fått 
underskriftsarket!)  
 
Dåpsattest vedlegges /ettersendes kun dersom 
du ikke er døpt i Saltstraumen eller Tverlandet 
Kirke!!  

 
NB! Påmeldingsfrist 8. August!  
Det er mulig å melde seg etter fristen, men da vil 
du kun få tilbud om grupper med ledig plass! 
 
Brev om oppstart sendes til alle påmeldte ca. en 
uke etter skolestart! Ta kontakt snarest hvis du 
ikke mottar dette. Vi tar forbehold om endringer i 
program / opplegg underveis. 
 
Kontaktinformasjon 
Kateket Bergljot: 48895371 

bg759@kirken.no 

I ferietiden hvis du ikke får  
svar: Bodø Kirkelige 
Fellesråd: 75500300        

 
Konfirmant i Saltstraumen 

menighet 2018 /2019? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ungdomstida må du ta stilling til mye og foreta 
valg som får betydning for resten av livet.  Som 
konfirmant får du anledning til komme med dine 
tanker om de store spørsmålene i livet: om tro, liv 
og død, hvem du er, hvorfor du er her, om Gud…  
 
I Saltstraumen Menighet ønsker vi å skape en 
innholdsrik og spennende konfirmasjonstid. 
Gjennom undervisning, undring, fellesskap og 
opplevelser vil du bli bedre kjent med deg selv, 
kirka og den kristne tro.   
 
På konfirmasjonsdagen til våren vil vi be for deg og 
livet ditt. Konfirmasjonstiden i Den norske kirke 
handler om at Gud vil bekrefte DEG!! 
 
Les mer her om konfirmasjonstida i vår menighet. 
 

Info på skolene mandag morgen 11. Juni 
 

INFORMASJONSMØTE FOR 8.KLASSINGER MED 
FORELDRE / FORESATTE 

ONSDAG 13. JUNI 2018 
 

TVERLANDET KIRKE KL.18.00 
 

SALTSTRAUMEN MENIGHETSHUS KL.19.30 
 

Informasjon om innhold og opplegg for 
konfirmasjonstida. Mulighet for spørsmål.  
Innlevering av underskrifter, og eventuelle 

dåpsattester! 

mailto:bg759@kirken.no

