Informasjon fra
Olsvik menighet

Velkommen!
Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse,
og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I
løpet av konfirmasjonstiden skal vi bli bedre kjent med Gud, oss selv,
våre medmennesker, skaperverket, gudstjenesten og kirken. Velkommen
til et spennende år!

Viktig informasjon

Hvem kan konfirmere seg?

kl. 17.00 i Olsvik kirke. Her skal vi bli litt kjent med hverandre, og få

Alle som er døpt i den norske kirke kan konfirmere seg. Dersom man ikke

alle konfirmantene presenteres for menigheten. Dette vil bli gjort på

er døpt, kan man likevel være med på forberedelsene til konfirmasjon,

gudstjeneste kl. 11.00. Her blir alle konfirmantene nevnt ved navn, og får

men må da døpes før konfirmasjonsdagen i mai. Det kan kanskje virke

utdelt hver sin konfirmantbibel. Dette er det viktig at alle er med på! Vi

litt rart å døpe seg som 14-15 åring, men det er ikke uvanlig at det er en

inviterer også alle foreldre til foreldremøte søndag 3. september, rett etter

eller flere som blir døpt i løpet av året.

presentasjonsgudstjenesten. Her vil vi gi dere et innblikk i programmet for

en smakebit på hva som skjer til høsten. Søndag 3. september skal

høsten, og åpne opp for eventuelle spørsmål. Det vil bli enkel bevertning.

Hva koster det å være med?
For å delta på konfirmasjonsopplegget må man betale en kontingent

Hva skjer?

på kr. 1.600,- Du kan velge å betale alt i en engang, eller dele det opp

Alle konfirmantene blir delt inn i forskjellige interessegrupper. Siden

i to betalinger. Vi sender ut giro. Konfirmantturen, diverse opplegg
og undervisningsmateriell er inkludert i prisen. For de som velger
Sjømannskirkegruppen og KRIK vil det være en egen pris.

noen av gruppene våre har begrenset antall plasser, vil du måtte velge
tre alternativer, og sette dem opp i prioritert rekkefølge når du registerer
deg. I tillegg til gruppeaktivitetene skal alle konfirmanter i Olsvik menighet
være med på fellesseminarer, delta på minst 8 gudstjenester, dra på

Når starter det?
Hele konfirmasjonstiden starter med en kickoff-samling tirsdag 13. juni

konfirmantleir og hjelpe til med å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp
sin fasteaksjon. Noe av undervisningen vil foregå via internett, og alle
konfirmantene skal levere åtte leksjoner, en hver måned.

interessegrupper
De som er med på interessegruppene på siden til høyre, vil reise på
leir sammen, 29. september - 1. oktober. Dette er grupper for deg
som ønsker å være med som hjelpeleder i menighetsarbeidet, på
Multimediagruppen eller i “Sammen for andre”- gruppen.

Lederkonfirmanter
Dersom du liker å være med barn og har lyst til å være hjelpeleder i
vårt barnearbeid, kan du velge å være lederkonfirmant. Oppgavene vil
være av praktisk karakter, med forberedelse av samlinger og hjelpe til
med gjennomføringen av samlingene på forskjellige måter. Vi vil tilpasse
oppgavene etter det man liker å gjøre, og det man er komfortabel med
å gjøre. De som velger å være lederkonfirmanter vil bli invitert til et
innledende møte hvor vi snakker om de forskjellige alternativene, og
hvor dere kan velge hvilke arbeid dere vil være med på. Det dere kan
velge å være med på er barnekorene våre; Småbarnssang (1-3 år,
onsdag kl. 17.30-18.00), MiniSing (3-6 år, onsdag kl. 17.30-18.15) og
Shine (6-10 år, onsdag kl. 16.30-17.30), eller søndagsskolen (4-10 år,
søndager kl. 11.00-12.30), eller trosopplæringstiltak (0-18 år, ukedager
og helger i til forskjellige tidspunkt). Det arrangeres en konfirmantleir for
lederkonfirmantene, 29. september til 1. oktober (NB! Legg merke til
datoen).

Andre grupper
Sammen FORandre

Er du opptatt av at alle skal ha det bra? Er du sosial og trives sammen
med mennesker? I denne gruppen skal vi ha fokus på temaer som
rettferdighet, hvordan inkludere alle og hvordan ta vare på skaperverket.
Samlingene vil være onsdager kl. 16.00-17.30. Her vil vi ta opp ulike
temaer og det blir god tid til samtale og diskusjoner. I tillegg skal vi på
ulike måter praktisere omsorg for andre. Dette kan f.eks. være å dele
ut blomster til etterlatte eller noe annet som uttrykker nestekjærlighet.
Sammen FORandre drar på leir 29. september til 1. oktober (NB! Legg
merke til datoen).

Multimedia
Denne gruppen møtes annenhver uke og jobber med multimedia. Ved
hjelp av foto, video og musikk skal vi lage ting som kan brukes på
gudstjeneste, konserter, utstillinger, etc. Hvis du liker å ta bilder, filme,
lage musikk, lage presentasjoner på data, osv... er dette gruppen for
deg. Du trenger ikke ha masse erfaring, men må være interessert i å
jobbe med multimedia, og villig til å lære mer. Denne gruppen vil være
en kreativ måte å jobbe med kristendomskunnskap på. Sammen med de
andre lederkonfirmantene reiser vi på leir 29. september til 1. oktober
(NB! Legg merke til datoen).

flere
interessegrupper
Disse interessegruppene arrangerer egne leirer. Som du vil se
møtes gruppene på forskjellige dager. Velger du å være med i
en av disse er du med som deltaker i gruppen sammen med de
andre medlemmene.

Olsvik TenSing

Sjømannskirken

Liker du å synge? Liker du å danse eller spille teater? Vil du prøve

I Sjømannskirkegruppen får du mulighet til å få et unikt møte med

deg på lys-, lydteknikk eller band? Da har vi løsningen til deg! Vi i

Sjømannskirken. Vi har i år samarbeid med Sjømannskirkene i

Olsvik TenSing er en gruppe med engasjerte ungdomer i alderen 13

Hamburg og London. Opplegget består av seminar om Sjømannskirken,

år og oppover. Vi har ukentlige øvinger hver tirsdag fra kl. 19.00 til kl.

planlegging og deltakelse i Sjømannskirken og menighetens

21.30! I løpet av året arrangere vi 2 konserter og har ansvar på enkelte

fellesgudstjeneste, workshop i forkant av leir og selvfølgelig leir i

gudstjenester. I tillegg til alt dette reiser vi også på festivaler både inn-

Sjømannskirken i London eller Hamburg. I tillegg må Sjømannskirke-

og utlands. Olsvik TenSing er fullspekket med humor, latter, lek og mye

konfirmantene velge om de vil være med i Olsvik TenSing eller delta på

annet moro, som vi gjerne vil dele med deg! Som konfirmant i Olsvik

en Samtalegruppe. TenSing øver tirsdager og samtalegruppen vil ha

TenSing blir du automatisk medlem i Norges KFUK-KFUM. Velkommen til

samlinger torsdager. Tidspunktet for turen til London er ikke bekreftet,

et spennende og minnerikt år!

men det blir antakelig i påsken, eller uken etter. Endelig tidspunkt blir
bekreftet så fort som mulig, og senest i august. Tidspunktet for turen til

KRIK

Hamburg blir 6.-10. april 2018. Prisen for å delta i Sjømannskirkegruppen
er kr. 5.500,- Dette inkluderer alle avgifter, både til leiren og ellers i året.

Er det idrett som er tingen for deg, kan du velge å være KRIK-konfirmant.

Vi gjør oppmerksom på at dette tilbudet krever en del av konfirmanten, og

KRIK-konfirmantene samles ca. annenhver mandag kl. 16.00-17.30 i

at disiplinproblemer vil være sårbart og belastende for opplegget.

idrettshallen til Olsvikåsen videregående skole. Leiren for KRIK, som er
obligatorisk for konfirmantene, blir i slutten av juni, ca. uke 25-26. Da drar
konfirmantene til KRIK-ACTION, som er en stor happening i Bø, med
ungdommer fra hele Norge. Alle som velger KRIK blir automatisk medlem
av organisasjonen KRIK. Kontingenten for KRIK vil være på kr. 4.300,- og
inkluderer alle utgifter i konfirmasjonstiden, også leir.

Påmelding

For å melde seg på som konfirmant i Olsvik menighet, går du inn på www.olsvik-kirke.no. Her vil du
finne en kobling til påmeldingen. Fyll ut alle felter, og pass på at du velger tre grupper, i prioritert
rekkefølge. Det er begrenset plass på noen av gruppene, så begrunn gjerne hvorfor du ønsker å
være på den gruppen du prioriterer høyest.

Viktige datoer - alle arrangement er i Olsvik kirke
Kick off: Tirsdag 13. juni kl. 17.00

Presentasjonsgudstjeneste: Søndag 3. september kl. 11.00
Foreldremøte: Søndag 3. september, etter gudstjenesten.
Fasteaksjonen: Tirsdag 3. mars.
Konfirmasjonsdatoer: Lørdag 5. mai, søndag 6. mai og søndag 13. mai.

Kontakt oss!

Dersom dere lurer på noe i forbindelse med konfirmasjonsforberedelsene
i Olsvik menighet, kan dere ta kontakt med kateket Hans-Petter Dahl.
Telefon: 55 30 81 76. E-post: hd268@kirken.no.

- trosopplæring i

Olsvik menighet

