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DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesråd

Informasjon fra
Olsvik menighet

Husk kick-off tirsdag 14. juni
kl. 17.00 i Olsvik kirke

Velkommen!
Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse 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?

Når starter det?

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

Hele konfirmasjonstiden starter med en kick-off-samling tirsdag 14.

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

juni kl. 17.00 i Olsvik kirke. På denne samlingen vil dere få mer innsikt

må da døpes før konfirmasjonsdagen i mai. Det kan kanskje virke litt rart å

i hva det vil si å være konfirmant i Olsvik kirke. Søndag 4. september

døpe seg som 14-15 åring, men det er en gjeng med konfirmanter som blir

skal alle konfirmantene presenteres for menigheten. Dette vil bli gjort på

døpt hvert år.

gudstjeneste kl. 11.00. Her blir alle konfirmantene nevnt ved navn, og får
utdelt hver sin konfirmantbibel. Dette er det viktig at alle er med på! Vi
inviterer også alle foreldre til foreldremøte søndag 4. september rett etter

Hva koster det å være med?

presentasjonsgudstjenesten. Her vil vi gi dere et innblikk i programmet for
høsten og åpne opp for spørsmål.

Konfirmantavgiften for de fleste gruppene er på kr. 1 800,-. Dette skal
dekke alle obligatoriske kostnader, inkludert leir og eventuelle medlemskap.
KRIK og Sjømannskirken sine leirer går over flere dager og har derfor en
annen pris. Prisen for KRIK er kr. 3 000 og for Sjømannskirken kr. 7 000.
Prisen for Sjømannskirken er avhengig av pris på flybilletter og vi må derfor
ta forbehold om at den kan endres noe.

Hva skjer?
Alle konfirmantene blir delt inn i forskjellige interessegrupper. Siden noen av
gruppene våre har begrenset antall plasser vil du måtte velge tre alternativer
og sette dem opp i prioritert rekkefølge når du registrerer deg. I tillegg til

Vi sender ut giro og dere kan velge om dere vil betale alt med en gang, eller

gruppeaktivitetene er konfirmantene i Olsvik menighet vanligvis med på

dele det opp. Dersom dere deler det opp, er det fint om dere sier ifra til oss:

fellesseminarer, deltar på minst åtte gudstjenester, drar på konfirmantleir og

olsvik.menighet.bergen@kirken.no.

hjelper til med å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.

Interessegrupper
KRIK
Er det idrett som er tingen for deg, kan du velge å være KRIK-konfirmant.
KRIK-konfirmantene samles ca. annenhver mandag eller onsdag, kl. 16.0017.30 i idrettshallen til Olsvikåsen videregående skole. I tillegg til KRIKsamlingene er alle konfirmanter med på fellesseminar i løpet av året, med
på åtte gudstjenester og med på Fasteaksjon før påske. Undervisningen
består også av nettleksjoner som skal leveres inn. I vinterferien drar vi på
leir. Der skal vi være sammen med KRIK-konfirmanter fra andre menigheter.
Leiren er obligatorisk og går over fem dager. Det blir mange ulike aktiviteter
å velge mellom, både utendørs og innendørs. Alle som velger KRIK, blir

Sleng
Vi samarbeider med Loddefjord menighet om konfirmantopplegget og
har derfor gleden av å kunne tilby deg som konfirmant i Olsvik å være
med på en av konfirmantgruppene i Loddefjord, som heter Sleng. Her
er det undervisning ispedd lek og moro. Vi samles annenhver torsdag
på menighetshuset i Loddefjord. I tillegg til samlingene i Loddefjord er
alle konfirmanter med på fellesseminar i Olsvik kirke, åtte gudstjenester
og Fasteaksjon før påske. Leir er obligatorisk og blir sammen med
Ungdomsalpha og Lederkonfirmantene 16.-18. september.

automatisk medlem av organisasjonen KRIK.

Ungdomsalpha

I denne gruppen blir det fokus på samtaler og diskusjoner rundt viktige
temaer i den kristne troen. Vi vil legge vekt på det sosiale, og det blir enkel
servering på samlingene. Eksempler på temaer vi skal snakke om: Liv – Er
dette alt? Korset – Hvorfor døde Jesus? Hvordan kan jeg stå imot det
onde? Undervisningen for Ungdomsalpha blir torsdager kl.17:00 – 18:30,
men vi skal ha også undervisning på lørdager. I tillegg til samlingene med
Ungdomsalpha er alle konfirmanter med på fellesseminar i løpet av året,
med på åtte gudstjenester og med på Fasteaksjon før påske. Leir er
obligatorisk og blir sammen med Sleng- og Lederkonfirmantene 16.-18.
september.

Lederkonfirmant
Hver onsdag ettermiddag er det SuperOnsdag i kirken. SuperOnsdag er et
tilbud til barnefamilier med sang, lek og kvelds. Hvis du liker å være med
barn i alderen 3-8 år og tenker at du vil trives med praktisk forberedelse av
samlingen, synge sammen med barna, lese fortellinger og annet, kan det
å være hjelpeleder være noe for deg. Det er viktig å være engasjert og ta
initativ med barna. Samtidig er det forventet at du bidrar som hjelpeleder
på andre trosopplæringstiltak for ulike aldre i løpet av året. F.eks: LysVåken
(Overnatting for 11-åringer) og Tårnagenthelg (8-åringer). Leir er obligatorisk
og blir sammen med Ungdomsalpha og Slengkonfirmantene 16.-18.
september.

Interessegrupper

forts...

Olsvik TenSing

Sjømannskirken

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

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

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

Sjømannskirken. Vi har godt samarbeid med Sjømannskirken, og drar

er en gruppe med engasjert ungdom i alderen 13 år og oppover. Vi har

på tur til Sjømannskirken i Hamburg. Opplegget består av seminar

ukentlige øvinger hver tirsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.30! I løpet av året

om Sjømannskirken, planlegging og deltakelse i Sjømannskirkens og

arrangere vi to konserter og har ansvar på enkelte gudstjenester. I tillegg til

menighetens fellesgudstjeneste, workshop i forkant av leir og selvfølgelig

alt dette reiser vi også på festivaler til både inn- og utland. Olsvik TenSing

leir i Sjømannskirken i Hamburg. Sjømannskirke-konfirmantene har samling

er fullspekket med humor, latter, lek og mye annet moro, som vi gjerne

ca. hver tredje uke. I tillegg til samlingene med Sjømannskirkegruppen

vil dele med deg! Som konfirmant i Olsvik TenSing blir du automatisk

er alle konfirmanter med på fellesseminar i løpet av året, med på åtte

medlem i Norges KFUK-KFUM (merk: kontingenten til Norges KFUK-

gudstjenester og med på Fasteaksjon før påske.

KFUM er en del av konfirmantkontingenten. Dersom dere får tilsendt
giro for betaling av kontingent til Norges KFUK-KFUM skal denne
ikke betales). Velkommen til et spennende og minnerikt år! TenSingkonfirmantene er også med på fellesseminar med de andre konfirmantene.
Den første leiren for TenSing blir første helgen i høstferien og er obligatorisk.
Vi gjør også oppmerksom på at Olsvik TenSing starter opp samtidig med
skolen, også med de nye konfirmantene, altså litt tidligere enn resten av
konfirmantene.

Turen til Hamburg blir sannsynligvis i påskeferien. Vi gjør oppmerksom
på at dette tilbudet krever mye av konfirmanten, og at disiplinproblemer
vil være sårbart og belastende for opplegget. Vi gjør oppmerksom på at
alle som skal være med på tur til Sjømannskirken må ha gyldig pass og
reiseforsikring.
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Velkommen.
Nå er det din tur til
å bli konfirmant i XX
menighet

Konfirmasjonene i 2023 blir de to første helgene i mai. Nøyaktig dag og tid blir fordelt
til høsten,i XX
ogmenighet.
man kan ønske seg dag i forbindelse med påmelding.
med konfirmasjon

Kontakt oss!

Dersom dere lurer på noe i forbindelse med konfirmasjonsforberedelsene i
Olsvik menighet, kan dere ta kontakt med kateket Hans-Petter Dahl:
Telefon: 971 67 683. E-post: hd268@kirken.no.
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