
Konfirmasjonstiden i 
Saltstraumen menighet: 
  
NB! Detaljert konfirmantopplegg er ikke helt 
klart enda. Vi venter blant annet på ny prest, 
og må bruke litt mer tid på å få ting på plass. 
Gruppene kan derfor bli annerledes satt 
sammen enn det som står her, men her kan du 
lese mer om konfirmasjonstida i vår menighet 
slik vi nå planlegger den: 
  
Felles for alle konfirmantene:  
Enkeltsamtale ved oppstart 
Temasamlinger – fortrinnsvis på onsdager 
8 gudstjenester (inkludert konfirmasjon og 
gudstjenester som vi forbereder sammen.) 
HalloVenn 
Storsamlingen ”Bynatt”  
Fasteinnsamling til Kirkens Nødhjelp 
 
Vi håper å kunne tilby disse fem 
undervisningsoppleggene som du kan velge 
mellom: Disse vil danne rammen rundt 
konfirmasjonstiden. På alle konfirmant-
samlinger vil det gis rom for samtale, 
refleksjon, undring, lystenning, bibel og 
ettertanke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 Friluftsliv   For deg som trives med å være 

ute på tur. Vi vil ta småturer med samlinger 
ute, men høydepunkt blir Friluftstur med 
overnatting 2. eller 3. helg i  
Sept. med fjelltur, bål, kano, 
friluftsgudstjeneste... 
                                              
 

 2 Idrett    Liker du å røre på deg? Vi skal holde 

på med ulike idrettsaktiviteter, men det kreves 
ikke sportslige ferdigheter. Idrettslørdag med 
konfirmanter fra byen. To 
kvelder lokalt i gymsal med 
aktiviteter sammen. 
 

 3 Kreativ  Gruppa for deg som liker å tegne, 

male, leke, bake og lage ting. 
Aktivitetshelg (med eller 
uten en overnatting.) 
 

 4 Kreativ med festival   Vi vil jobbe for å få til 

en kreativgruppe (som over) med mulighet til 
å delta på Høstfestival for 
konfirmanter m.fl. i 
samarbeid med KFUK / KFUM 
i Hunstad Kirke 17.- 20. Nov. 
 

 5 Alternative opplegg   Vi vil legge til rette så 

godt vi kan slik at alle kan delta ut fra egne 
forutsetninger. Har du behov for annen 
særskilt tilrettelegging velger du dette, slik at 
vi kan legge gode planer i samarbeid med deg 
og hjemmet. Ta kontakt med oss på infomøte 
el. Legg inn info i merknadsfelt ved påmelding, 
så avtaler vi en prat. 
 

 Pris for alle grupper: Kr.1300.-  

 Inkludert i prisen er bl.a. konfirmantbibel,   
 mappe, turer, hjelpemidler, lysholder, porto,  
 mat og opphold på ulike arrangementer. 
 
 Deltakerstøtte Kirka i Bodø: Vi vil at alle skal 
 ha mulighet til å være med, uavhengig av 
 familiens økonomi. Det er mulig å sende en  
 epost til deltakerstøtte@kirken.no  om 
 økonomisk støtte ved behov. Ta også gjerne 
kontakt med kateket så hjelper vi dere. 

 

Påmelding: 
Påmelding skjer via link på vår hjemmeside: 
www.kirken.no/saltstraumen.  
NB! Påmeldingsskjema vil IKKE være aktivt og 
tilgjengelig før 16. Juni kl.18.00!! 
 

Ved registrering bes det om noen personlige 
opplysninger som brukes internt og i 
forbindelse med konfirmasjonstiden. 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 dere ikke finner dåpsdato, 
kan dere ta kontakt, så hjelper vi dere med å 
finne ut av det. Dersom konfirmanten ikke er 
døpt krysses det av for det. 
 
- NB! Det er viktig å skrive i merknadsfeltet om 
  det er noe vi trenger å ta hensyn til for å legge 
  godt til rette for den enkelte konfirmant. 
- I merknadsfeltet kan du også skrive navn på en  
  annen konfirmant du ønsker å være sammen 
  med på gruppe. 
 

NB! Påmeldingsfrist 12. August! 

KONFIRMANT 
2023    
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INFORMASJONSMØTE FOR  
8. KLASSINGER MED  

FORELDRE / FORESATTE 
ONSDAG 24. AUGUST 2022 

 
TVERLANDET KIRKE KL.18.00 

 
SALTSTRAUMEN MENIGHETSHUS KL.19.30 

 

Mer detaljert informasjon om innhold, 
grupper og opplegg for 

konfirmasjonstida. Mulighet for 
spørsmål. Vi tar en prat med konfirmant 
og evt. foreldre for å finne gruppa som 

passer best for den enkelte. 
 

Innlevering av eventuelle dåpsattester 
hvis dåp har vært et annet sted enn i 

våre kirker! 
 

 

 
SMS om informasjonsmøte sendes til alle 

påmeldte med foreldre! 
 

 
 
 

 

Konfirmasjonsdagene 
Våren 2023: 

7. Mai i Saltstraumen Kirke 

14. Mai i Tverlandet Kirke 

 
Fordeling på dagene vil være klar i midten av 

oktober. Ønsker kan meldes til oss ved 
påmelding eller etterpå. 

  
 
Kontaktinformasjon 
Kateket Bergljot: 48895371 

bg759@kirken.no 

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

 

Konfirmant i Saltstraumen 
menighet 2022 /2023? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ungdomstida må du ta stilling til mye og 
foreta valg som får betydning for resten av 
livet.  Som konfirmant får du anledning til å 
bruke tid på dine tanker om livets store 
spørsmål: 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 kristen tro. Vi vil samtale om miljø, 
rettferdighet, og hvordan vi kan bety noe for 
andre. Det vil bli både gøy og alvor. 
 
På konfirmasjonsdagen til våren vil vi be for 
deg og livet ditt. Konfirmasjonstiden i Den 
norske kirke handler om at Gud vil bekrefte 
DEG!! 
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