Velkommen som konfirmant i
Bergen domkirke menighet

Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre.
Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent
med deg som er ny konfirmant i vår menighet, og håper at dette året
vil gi deg en erfaring for livet. Konfirmanttiden er ikke bare for deg
som tror. Å være konfirmant er like mye for deg som tviler eller bare
er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske
mange viktige spørsmål sammen med andre. Du blir kjent med andre
vokse og unge som er aktive i vår menighet. Du får lære mer om Gud
og deg selv. Vi snakker om livet på godt og vondt. Vi håper at dette
året vil gi deg mulighet til å vokse uten krav om å måtte prestere noe.
Litt om konfirmantåret:
Hovedsamlingene for konfirmantene blir på tirsdager og vil foregå i
St. Jakob kirke, som er vår ungdomskatedral.
Alle konfirmantene skal i løpet av året delta på ca. 8 gudstjenester.
Noen av gudstjenestene er felles for alle (presentasjonsgudstjenesten,
to puslespillgudstjenester + «ung messe» til våren). I tillegg skal
konfirmantene delta på gudstjenester i de kirkene hvor de skal
konfirmeres. Da vil de bli delt inn i en egne kirkegrupper og møte
presten som er knyttet til denne kirken.
Det blir leir på Dyrkolbotn 24.- 26. november.
I denne lille brosjyren finner du en oversikt over konfirmantopplegget
høsten 2017 og våren 2018
Vi gleder oss til å møte konfirmantene og deres familier!
Hilsen
Øyvind Rise (or253@kirken.no) konfirmantprest – 95795198
Hilde Tetlie (hilde.tetlie@bergen.kirken.no) menighetspedagog 97192920
Anne Line Kroken(annelinekroken@stjakob.no) prest i St Jakob –
45425363

Høst 2017
Hovedsamlinger i St Jakob kirke
(Alle konfirmantene møter hver gang)
1 samling: Kick Off
Tirsdag 29/8 kl. 17.30 – 20.15

2 samling: Selvbilde. Hvem er jeg?
Tirsdag 5/9 kl. 17.30 – 20.15

3 samling med interessegrupper: Kirken. Hvor hører du hjemme?
Tirsdag 19/9 kl. 17.30 – 20.15

4 samling med interessegrupper: Vår far. Hvem er Gud?
Tirsdag 3/10 kl. 17.30 – 2015

5 samling med interessegrupper: Guds sønn. Jesus døde og sto opp.
Hvorfor?
Tirsdag 28/11 kl. 17.30 – 20.15

Andre viktige datoer høsten 2017
Felles gudstjenester for alle konfirmantene
Presentasjonsgudstjeneste (Alle konfirmantene møter)
Søndag 10/9 kl. 11.00 – Domkirken. Alle foreldre er velkommen.

Puslespillgudstjenester i St Jakob (Alle konfirmantene møter)
Fredag 17/11 i St Jakob kl. 19.00. Alle foreldre er velkommen.
Tirsdag 5/12 i St Jakob kl. 17.30 – 19.00. Alle foreldre er velkommen.

Konfirmantleir på Dyrkolbotn
24. – 26. november. Mer info om leiren kommer i løpet av høsten.

Kirkegrupper for konfirmantene høst 2017
Alle konfirmantene skal i løpet av høsten delta på to gudstjenester i den kirken
der de skal konfirmeres. Konfirmantene deles da i gudstjenestegrupper og vil
møte hovedpresten i den kirken de skal konfirmeres i.
Johanneskirken v/Anna Bäckström Hovda: 7 konfirmanter
Tirsdag 26/9: Anna underviser alle 6 konfirmantene om dåpen kl. 17.30 – 19.00
i Johanneskirken.
Søndag 1/10 : Alle 6 konfirmantene kommer. Oppmøte 09.30
Søndag 12/11: Gr 1: Bertine, Synne, Emilie, Andrea B. Oppmøte 09.30
Søndag 10/12: Gr 2: Camilla, Jostein. Oppmøte 09.30
Domkirken v/Hans Jørgen Morvik: 12 konfirmanter
Søndag 8/10: Gr 1 Andrea, Ida, Agnes, Live, Kajsa. Oppmøte 09.30
Søndag 19/11: Gr 1: Andrea, Ida, Agnes, Live, Kajsa. Oppmøte 09.30
Søndag 24/9: Gr 2: Victoria, Maria, Esten, Håkon, Håvard, Mathias, Nea.
Oppmøte 09.30
Søndag 12/11: Gr 2: Victoria, Maria, Esten, Håkon, Håvard, Mathias, Nea.
Oppmøte 09.30
Mariakirken v/ Hildegunn Isaksen: 7 konfirmanter: Ragna, William, Melany,
Juna, Henrikke, Kristina, Martin.
Gudstjeneste søndag 22/10 kl. 18.00 (Alle 7 konfirmantene møter kl. 16.00)
Dåpsgudstjeneste lørdag 4/11 (Alle 7 konfirmantene møter kl. 11.00)
Nykirken v/Øyvind Rise: 11 konfirmanter
Søndag 24/9: Gr 1: Embla, Vår, Fredrikke, David, Per H. Oppmøte 09.30
Søndag 5/11: Gr 1: Embla, Vår, Fredrikke, David, Per H. Oppmøte 09.30
Søndag: 29/10: Gr 2: Patrick, Frida, Peter, Maria, Vivian, Sean. Oppmøte 09.30
Søndag: 19/11: Gr 2: Patrick, Frida, Peter, Maria, Vivian, Sean. Oppmøte 09.30

Vår 2018
Hovedsamlinger i St Jakob kirke
(Alle konfirmantene møter hver gang)
1 samling med interessegrupper: Skapelsen. Hvem står bak alt
sammen?
Tirsdag 16/1 kl. 17.30 – 20.15

2 samling med interessegrupper: Bibelen. Hvor viktig kan en bok
være?
Tirsdag 6/2 kl. 17.30 – 20.15

3 samling med interessegrupper: Bønn. Hvordan snakke med Gud?
Tirsdag 6/3 kl. 17.30 – 20.15

4 samling med interessegrupper: Oppstandelsen. Ondskap, død –
håp og trøst
Tirsdag 10/4 kl. 17.30 – 20. 15

5 samling med interessegrupper: Avslutningsfest
Tirsdag 24/4 kl. 17.30 – 20.15

Andre viktige datoer våren 2018
Midtveissamtale
Vi gjennomfører en midtveissamtale med hver enkelt konfirmant i januar.
Datoer for samtalene blir 23. og 24. januar på Bryggen 13. Kun konfirmanten
stiller til denne samtalen. Mer info om samtalen kommer senere.

Ung messe i St. Jakob 29. april
Alle konfirmantene deltar på ung messe søndag 29. april kl. 15.00 i St. Jakob.
Ta med hele familien på gudstjenesten. Konfirmantene møter lørdag 28. april
kl. 14 i St.Jakob for å øve.

Fasteaksjon tirsdag 20. mars
Hvert år deltar konfirmanter i hele landet på Kirkens nødhjelps fasteaksjon.
Også konfirmantene i Bergen domkirke menighet vil delta på fasteaksjonen
2018 og bidra som bøssebærere. Oppmøte i St Jakob kirke kl. 17.00

Kirkegrupper for konfirmantene vår 2018
I løpet av våren 2018 vil alle konfirmantene delta på en gudstjeneste i den
kirken de skal konfirmeres i. Mer info om dette kommer når vårens
gudstjenesteplan er utarbeidet.

Bølgen
Bølgen er St. Jakobs ungdomsklubb, og arrangeres hver onsdag fra kl. 14.30. Kl.
16.30 er det felles middag for de som ønsker det. I løpet av våren skal alle
konfirmantene delta på en klubbkveld i St. Jakob. Konfirmantene velger selv
hvilke onsdag de vil gå.

På Bølgen kan Ungdommene komme og gjøre lekser, slappe av i kaféen eller
hjelpe til å lage middag. Etter middagen åpnes det for forskjellige aktiviteter.
Kvelden ledes av ungdommer, men det er alltid flere voksne tilstede på
onsdagskveldene.

Datoer for konfirmasjon 2018:
Søndag 6.mai –Johanneskirken
Torsdag 10.mai –Kristi himmelfart, Domkirken
Lørdag 12.mai –Nykirken
Søndag 13.mai –Mariakirken

