
Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den
norske kirke. Du er velkommen til å bli med, du også.
Her får du litt informasjon om konfirmasjonstilbudet i
Bodin kirke, og om hvordan du kan melde deg på. 
Elektronisk påmeldingsskjema finner dere på 
 www.kirken.no/innstranden. Elektronisk påmelding
åpner 3.mai. Under fanen  «konfirmasjon» på
hjemmesiden vår finnes også annen nyttig info.

#KONFIRMANTENE
Søk opp emneknaggen #konfirmantene på TikTok og
se filmer om hva konfirmanttiden kan være. 
Vel møtt som konfirmant!

FORELDREMØTE mandag 31.mai kl. 19:00 i Hunstad kirke.
På foreldremøtet informeres det om blant annet innholdet i
konfirmantåret 2022/2023, og om gruppevalg. Det vil være mulig å
komme med spørsmål. 
INFORMASJONSSAMLING: 
Menighetspedagog Unn-Kristin Riedl Smeplass vil møte åttende
trinn på et åpent møte i Hunstad kirke 31.mai kl. 14:45 for å
informere om konfirmantåret 2022/23 

Frist for påmelding 7.juni på www.kirken.no/innstranden

                                                   
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.
                                                    
                                              

Hva er konfirmasjon?

www.kirken.no/innstranden
Vi forventer å gi tilbakemelding innen
22. juni om gruppetildeling.  
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. 

Påmelding skjer via link på hjemmesiden innen 7.juni

Ved  registrering bes det om noen personlige opplysninger, som brukes internt
og i forbindelse med konfirmasjonsopplegget. Dette lagres så lenge konfirmantene
er registrert i vårt konfirmantopplegg. Etterpå er det frivillig om man ønsker at
menigheten lagrer  opplysningene. Lagret informasjon  benyttes til spesielle
invitasjoner til senere arrangementer i kirkens regi og deles ikke videre. 
Dersom man ikke finner dåpsdato, kan man ta kontakt, så hjelper vi dere med å
finne ut av det. Dersom konfirmanten ikke er døpt krysses det av for det.

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?
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. 

Velkommen som konfirmant i
Innstranden menighet

http://www.kirken.no/bodin
http://www.kirken.no/bodin


TEN SING
Hvis du liker å synge,
danse, drive med
drama eller spille i
band er dette
gruppa for deg. I
Denne gruppa blir
du en del av Bodø
Ten- sing som møtes
mandager kl 17:00-
19:00 i Hunstad
kirke. Ten sing er
også en del av
klubben ung@kirka.  

konfirmant       GRUPPENE

Menighetspedagog 
Unn-Kristin Riedl Smeplass
svarer på spørsmål
mobil 488 95 335
epost: us537@kirken.no

TEN-SING (Musikk).
 KUL (Kunst-Kultur - Kreativitet)
UM/SOLIDARITET (Unge medarbeidere med fokus på
solidaritet og diakoni) 
UNG@KIRKA (oppmøte på Hunstad mandager)
LEIR (Sommerleir august -23 med høstkonfirmasjon) 
KFUK /KFUM Friluftsliv med speiding og høstfestival 
TEOFILUS med fokus på filosofi, meditasjon og etisk
refleksjon

I 2022-2023 kommer vi til å ha et tett
samarbeid med Bodin menighet og vil ha
noen felles grupper.

GRUPPETILBUDET

ALTERNATIVT OPPLEGG
Alle kan være konfirmant! 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. Kryss for alternativt
opplegg i påmeldingen, og skriv noen ord i
kommentarfeltet, så snakkes vi nærmere.

ANNET OPPLEGG
I tillegg til gruppeopplegget kan du også delta på
samisk konfirmantleir, et tilbud til samiske
konfirmanter fra hele landet. 

Det er også mulig å delta på leir med døvekirken.

Ta kontakt for mer informasjon.

UNG@KIRKA
 Innstranden og
Bodin menighets
felles ungdomsklubb
heter UNG@KIRKA.
Her møtes
ungdommer hver
mandag mellom kl
14:30 og 21::00 i
Hunstad kirke.
Klubben er for alle
mellom 13 og 18 år. 
 Som konfirmant kan
du ha et eget
opplegg knyttet mot
klubben. Vi serverer
middag, har gymsal,
Nintendo ,Kahoot og
mye annet fint. 

KUL
KUL står for kunst-
kultur og kreativitet)
Liker du å lage ting, er
du opptatt av kunst,
kultur og film. Da kan
dette være gruppa for
deg. Vi nærmer oss
temaet kristendom fra
et mangfold av kanter
og blir kjent med kristen
tro gjennom å oppleve
med flere sanser og
snakke sammen om det
vi opplever. 

Unge medarbeidere
og diakoni 

Har du lyst til å møte
mennesker som kan
trenge din hjelp?
Noen av
konfirmantene får
møte beboere på
Stadiontunet
sykehjem, der vi blir
kjent med de eldre.
Kaffestunder,
ballongvolleyball,
baking og bingo er
noe av det vi gjør
sammen

SOLIDARITET 
De som velger denne
gruppa får være med å
lage mat fra
Midtøsten, drar på
grilltur og blir kjent
med kvinner som
kommer fra andre
nasjoner. Denne
gruppa vil settes
sammen av
konfirmanter fra både
Innstranden og Bodin.

LEIRKONFIRMANT 
Som leirkonfirmant
er du med på
sommerleir på
Evenskjær august
2023 og du har
høstkonfirmasjon
lørdag 2.september
Gruppa er med på
noen samlinger før
jul, men har
mesteparten av
undervisningen sin i
vårsemesteret. 

KFUK-KFUM –
friluftsliv med

Høstfestival
Friluftsliv er ute i all slags
vær og vil henge med
Bodinspeiderne.. Du bør
trives med å være på tur
og i aktivitet og ikke ha
noe i mot å kle deg godt,
for å være lenge ute. Vi
jobber med tema knyttet
opp mot bærekraft, natur
og miljø, samt mestring
og livsglede. Gruppa skal
ha minst  to
helgesamlinger sammen
med speiderne.. Dere vil
også delta på noen
fellessamlinger og på 
 Høstfestivalen

TEOFILUS 
Dette er en gruppe
der vi skal bruke
filosofiske spørsmål,
yoga, bevegelse og
stillhet i natur til å bli
bedre kjent med oss
selv og vår egen tro.
En gruppe der du
også utfordres til å
diskutere og
reflektere. 

Kontakt

Konfirmantavgift - 
Pris på alle grupper er 1 800,-
Vi ber om at konfirmantavgiften betales ved påmelding. Dersom det ikke passer å betale ved påmelding, meld på
konfirmanten likevel, og send oss en mail på us537@kirken.no for å avtale senere betaling.  

Vi vil ha alle med - deltakerstøtte
Kirka i Bodø ønsker at alle skal ha mulighet til å delt på våre aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Vi gir derfor mulighet
til å søke om deltakerstøtte til alle våre aktiviteter.
Dersom du har behov for økonomisk støtte for at du eller dine skal kunne delta på en aktivitet m, kan su sende en epost til
deltakerstøtte@kirken.no hvor du oppgir beløp og hvilken aktivitet det gjelder, samt en kort begrunnelse for hvorfor du
søker.
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