
VELKOMMEN SOM KONFIRMANT  

i Herøy, Indre Herøy og Leikanger kyrkje 2017-2018!   
 

 

 

 

Det er snart sommar og om ikkje lenge er du 9. klassing, då kan du velje å vere konfirmant eit år!! 

Vi her i kyrkja håpar du vil vere det hjå oss! 

VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE  

I HERØY KYRKJE TYSDAG 13. JUNI KL 18, 

eller i Indre Herøy Kyrkje tysdag 20. Juni Kl. 18. 

KVA VIL DET EIGENTLEG SEIE Å VERE KONFIRMANT? 

Det vil sei at: 

 *        Du er ein del av ei konfirmantgruppe som er ein viktig del av kyrkjelyden 

 *        Du får møte menneske som verkeleg trur at Jesus lever i dag. 

 *        Du skal lytte, lære, gjere og oppleve. 

 *        Du går på gudstenester og har oppgåver i ein eller fleire av dei. 

 *        Du gir trua ein sjanse til å spire og gro. Her er det plass for tru og tvil  

           og saman kjem vi kanskje eit stykke vidare 

 *        Å la nokon be for deg på konfirmasjonssøndagen 

 *        Å vere positiv og engasjert i konfirmasjonstida. 

 *        Du forpliktar deg til å vere ein god medkonfirmant. 

Ynskjer du dette, trur vi du vil få ei spennande konfirmasjonstid! 

 



 

 

Informasjon om det å vere konfirmant!   

Konfirmantåret består av 5 ulike deler.  

Undervisning i konfirmantklasser, interessebaserte grupper, konfirmantdagar/leir, fasteaksjonen og 

Gudstenester.  Tilsaman omkring 60 timar konfirmantopplegg.  

Konfirmasjonstida sitt innhald kan samlast under fire overskrifter som tilsvarer hovudemna frå Plan for 

dåpsopplæring:  

 

Konfirmanten og Gud  
Konfirmanten skal få hjelp til å lære Den treeinige Gud å kjenne, og å leve i eit nært forhold til Han gjennom 

Ordet, bøna og sakramenta. 

Konfirmanten i kyrkjelyden  
Konfirmanten skal få hjelp til å lære å kjenne gudstenesta si form og innhald, sakramenta og nokre sentrale 

salmar, og finne sin plass i kyrkjelyden sitt fellesskap. 

 

Konfirmanten i Guds verden  
Konfirmanten skal få hjelp til å forstå seg sjølv som ein del av Guds skaparverk, og å ta ansvar for seg sjølv, 

andre og alt Gud har skapt. 

 

Bibelen  
Konfirmanten skal få hjelp til å lære å kjenne og nytte Bibelen, og knyte Guds frelsande handling til sitt eige 

liv. 

Konfirmantåret består av desse 5 delane:  

 
Undervisningssamlingar. 

Det blir totalt 4 reine undervisningssamlingar. To på hausten og to på våren. Dagen for desse samlingane er 

laurdagar frå klokka 09.30-14.30. I tillegg blir det å møte opp til øvingar i forkant av lysmessa og 

festgudstenestene. Stad for samlingane er Herøy kyrkje. 

 

Interessegrupper 

I løpet av året skal alle ha nokre samlingar med interessegruppe. Det kan være korsong, fredagstreff, mat og 

prat, friluftsliv, hjelpeleiar osb. 

 

Konfirmantleir.  

Leir for konfirmantane blir det på Kjeldsund ungdomssenter. Dette er ein fredag til søndagsleir frå den 27-

29.10. Den andre leiren har eit max antal på 40 konfirmantar og er ein skileir på Orreneset frå fredag til 

søndag den siste helga i januar. Kjem tilbake med påmeldingsinfo med meir på møte.   

 

Fasteaksjonen.  

Kvart år er konfirmantar og foreldre, saman med den lokale kyrkjelyd, med på kirkens nødhjelp sin 

fasteaksjon. Aksjonen finn stad tysdagen før påskeferien. Meir info om dette kjem seinare. Vi ber om at alle 

konfirmantane stiller med minst ein vaksen denne dagen. For meir info om aksjonen sjå: 

http://www.kirkensnodhjelp.no/Fasteaksjonen/   

Tidligare konfirmantars råd for å få ei god konfirmanttid. 
*        Ha ei positiv innstilling 

*        Ver med på fredagstreffet, det er kjekt!  

*        Prøv å bli kjent med nye folk 

*        Ver med på nattverd! 

*        Følg med i timane 

*        Engasjer deg i gudstenestene og  blir fort ferdig med gudstenestene, så   

slepp du å henge etter. 

http://www.kirkensnodhjelp.no/Fasteaksjonen/


 

 

Gudstenester 

De skal i alt delta på 8 gudstenester i løpet av konfirmasjonstida. Nokre av dei er spesielle og obligatoriske 

gudstenester som konfirmantane er aktivt med i, f.eks. presentasjonsgudsteneste, lysmesse og 

festgudsteneste for konfirmantar, dei skal også delta med oppgåver i minst ei «vanleg» gudsteneste. Fem 

gudstenester er de frie til sjølv å velje når dykk vil gå. Dei fleste av dykk ynskjer vel helst å gå på 

gudstenester der de bur, men de kan og gå på gudstenester i andre kyrkjer. Hugs å få med bevis på at du har 

vore på gudsteneste ein annan stad. Til dømes eit ark med prestens signatur og godkjenning av oppmøte. Det 

ligg «gudstenesteark bak i alle kyrkjene i Herøy som du skal fylle ut under kvar gudsteneste og som du skal 

levere klokkaren etter gudstenesta. Ta med penn/blyant til gudstenestene. De skal sitta nede i kyrkja og 

lengre framme enn midten når dei er på gudsteneste.  

 

Viktig informasjon om det å vere konfirmant  

 
Å bli konfirmert og litt om dåp. 

Frå livets byrjing til livets slutt er du omslutta av Guds kjærleik. Dåpen er eit synleg teikn på at du tilhøyrer 

Gud og er ein del av kyrkja. Det er dette som vert stadfesta ved konfirmasjonen. Sjølve ordet konfirmasjon 

tyder å stadfeste. I konfirmasjonsgudstenesta kneler du ved alterringen og Prest og kyrkjelydspedagog ber 

for deg.  

 

Då du vart døypt gav kyrkja, fadrar og foreldre eit løfte om å lære deg opp i den kristne trua. 

Konfirmasjonen er ein del av det løftet. Kanskje er det på tide å minne fadrane på det ansvaret dei har. 

Inviter dei gjerne med på dei obligatoriske gudstenestene dette året!  

For å bli konfirmert må du vere døypt. Dersom du er døypt ein annan stad enn i Herøy, treng vi dåpsattesten 

din. Legg den ved når du sender inn påmeldinga. Dersom du ikkje er døypt kan du bli det i løpet av året. 

Skriv på påmeldingsskjemaet at du ikkje er døypt, så tek vi ein samtale om det litt ut i året. Nesten kvart år 

er det konfirmantar som ikkje er døypt som barn. Dåpsgudsteneste med konfirmantar er alltid noko heilt 

spesielt og fint. Vi ynskjer helst at dåpen skjer i ei vanleg gudsteneste, men det hender også vi har eigne 

dåpssamlingar, dette kan vi snakke om etter kvart.    

Pris 
Det kostar å drive konfirmantarbeid. Konfirmantavgifta er sett til 720 kr. Bilete ligg inne i den prisen. I 

tillegg kjem utgifter for konfirmantleir på ca 700 kr for Kjeldsund og 1300kr for dei som melder seg på 

skileir.. Avgifta dekker undervisningsmateriell, seminar, mat, leige av konfirmantkappe, samt bilete av 

konfirmantane på sjølve konfirmasjonsdagen eller i forkant. Dei som ikkje vil ha eit slikt bilete må seie i 

frå før giro for innbetaling vert sendt ut til hausten. Om nokon skulle ha problem med å betale ber vi om 

at de seier i frå, så vil vi ordne det (sjølvsagt utan at andre får vite det). Prisen skal ikkje hindre nokon i å 

vere med!  

Oppmøte  
Undervisning i konfirmantklasser, miljø og tenestebaserte grupper, konfirmantdagar/leir, fasteaksjonen og 

Gudstenester utgjer til saman omkring 60 timar konfirmantopplegg. Vi veit at mange unge er opptekne i 

fritida, men føresett at det som høyrer konfirmantåret til vert prioritert høgt. Dersom konfirmanten ikkje kan 

møte er det viktig at foreldra melder frå på førehand. Ved meir enn 20% fråvær blir det kalla inn til 

ekstraundervisning. I verste fall kan det bli grunnlag for utsetjing av konfirmasjonen.  

 

Nokre reglar om ro og orden. 

- Dersom du vert sjuk, eller av andre grunner ikkje kan møte, skal foreldra gi beskjed til kyrkjekontoret! 

- Alle møter presis og har med materiell som Bibel og skrivesaker dersom ikkje anna er oppgitt. 

- Bruk av mobiltelefon i timane/gudsteneste/andre samlingar er ikkje lov. Her gjeld same reglar som i 

skulen. 

- Alle har ansvar for at det vert gode samlingar. Ha omsorg for kvarandre, ver roleg så du ikkje øydelegg 



konsentrasjonen for dei andre, og ha ein positiv tone overfor kvarandre. 

- Dersom ein konfirmant viser ein åtferd som vanskeleggjer arbeidet og skaper uro i samværet, kan 

følgjande tiltak bli satt i verk:             

* Konfirmanten får tilsnakk eller blir innkalla til møte av konfirmantlærar, og ein ser på mulige måtar å 

løyse problemet på.             

* Saka vert drøfta med foreldre/føresette             

* Konfirmanten vert teken ut av gruppa og anna tiltak vert sett i verk  

Offentleggjering av namn og bilde. 

For å få sette inn oversikt over konfirmantane i avisa før konfirmasjonen, og for å kunne bruke bilete som 

vert tatt, treng vi godkjenning frå heimen om at det er ok. Kryss av for ja eller nei på 

innmeldingsskjemaet.  

 

Konfirmasjonsdatoane 

Konfirmasjon for Bergsøy og Leikanger (6 mai). Utøyane og Indre Herøy er andre helga i Mai (13. mai). I 

tillegg vert det tilbod om laurdagskonfirmasjon i Herøy Kyrkje 12 Mai. Det er satt eit tak på 20 stk på ei 

Gudsteneste i Herøy Kyrkje. Dagar det vert to gudsteneste er tidspunkta kl. 10.30 og 12.30 Dersom det vert 

berre ei gudsteneste ein av dagane vert den kl. 11.  

 

 
Velkommen til informasjonsmøte tysdag 13. juni eller 20. Juni 

og som konfirmant frå hausten av. 

 

Helsing staben i Herøy-kyrkjene! 

Tlf. kontoret: 70080260 

kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no 

 

Herøy kyrkje si heimeside: www.heroy-kyrkje.no 

 

Du finn også eiga gruppe for konfirmantar og foreldre på facebook.  

Søk etter: Herøy kyrkje konfirmantar 2017/2018 eller Indre/Leikong konfirmantar 

2017/2018 

 

 

 

 

VIKTIG INFO 
*       Det vert felles informasjonsmøte for konfirmantar og foreldre  

         tysdag 13. juni kl. 18.00 i Herøy kyrkje for konfirmantar og foreldre frå alle 3       

 kyrkjene eller i Indre Herøy Kyrkje den 20. Juni kl. 18.00 om det passer dykk betre. 

*       Påmeldingsfristen for å være konfirmant er fredag 23.06.  

*       20.08.  kl 11.00 er det presentasjonsgudsteneste i  Herøy kyrkje  

         03.09. kl 11.00 er det presentasjonsgudsteneste i Indre Herøy kyrkje                                

    03.09 kl 17.00 er det presentasjonsgudsteneste i Leikanger kyrkje  

    Konfirmantane skal presenterast for kyrkjelyden der dei høyrer til.   
*       Lysmesse i Herøy kyrkje og Indre Herøy kyrkje søndag 03. Desember 

 

 Festgudstenestene kjem til våren i Herøy og Leikanger kyrkje. 

mailto:kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no


Ja eg vil verte konfirmert i kyrkja!  
Fullt namn      

 
Personnummer (11siffer)   

 
Fødestad   

 
Dåpsdato og dåpsstad (Husk 

dåpsattest om du ikkje er døypt i 

Herøy)  

    

Postadresse (om ynskjeleg kan vi 

sende informasjon til begge foreldra)  

     Bustad mor 

 

 

 

Bustad far 

Bustad (så lokalt som råd)      

 
Kva kyrkje høyrer du til?  

Herøy (Bergsøy/utøyane), Leikong, Indre Herøy  

   

 

Telefon mor 

Telefon far 

Heim   

 

Arbeid  

 

Mobil nr. konfirmant      

 

Namn på foreldre/ føresette   

 

 

 

    
Skule og 

klasse 
    

E- post adresse konfirmant:      

 
E- post adresse mor: 

 

 

 E- post adresse far: 

    

 

 

    
Vil de ha informasjonen til foreldre/foresatte på 

mail eller med post? (Vi sparer både tid og 

pengar på å sende info på mail, men sender 

gjerne med post til dei som ynskjer det) 

Mail:                                   Post:  

Konfirmantens interesser(speler instrument, hobby osb)     

 

 

 

Er det spesielle ting vi bør vite om?  Noko vi bør 

ta omsyn til, til dømes matallergi, lærevanskar, 

        



 

 

Avtale om deltaking i konfirmanttida 2017-2018 

Innhaldet i konfirmanttida er: 

A: Undervisning gjennom året, laurdagssamlingar 

B: Interessegruppe 

C: Teaterforestilling, leir og fasteaksjon 

D: Åtte gudstenester (3 fastsette datoar + 5 valfrie) 

Konfirmantar og foreldre kan forvente: 
* Eit godt førebudd opplegg. 

* Å få informasjon om det som skjer i god tid 

* At avgifta er på 720 kr + ca 700 eller 1300 kr for leir  

* At kyrkja tek kontakt dersom det vert problem med atferd og trivsel 

- Dersom ein konfirmant viser ein åtferd som vanskeleggjer arbeidet og skaper uro i samværet, kan 

følgjande tiltak bli satt i verk:             

* Konfirmanten får tilsnakk eller blir innkalla til møte av konfirmantlærar, og ein ser på mulige måtar å 

løyse problemet på.             

* Saka vert drøfta med foreldre/føresette             

* Konfirmanten vert teken ut av gruppa og anna tiltak vert sett i verk   

Kyrkja forventar: 
* At foreldra melder frå til kyrkjekontoret om konfirmanten ikkje kan møte til oppsatt tid! 

* At konfirmanten møter presis og har med materiell som Bibel og skrivesaker  

* At konfirmanten gjer sitt for at det vert gode samlingar. Det vil seia at alle må ha omsorg for kvarandre, 

vere rolege så ein ikkje øydelegg konsentrasjonen for dei andre, og ha ein positiv tone overfor kvarandre. 

* At foreldra møter på orienteringsmøte, og at dei er med konfirmantane på presentasjonsgudsteneste, 

lysmesse, festgudsteneste for konfirmantar og dei andre gudstenestene konfirmantane skal vere med på. 

*At foreldra vel ei foreldreoppgåve + stiller med kyrkjekaffi og hjelper til på fasteaksjonen. 

 

osb. Spesielle familieforhold, mobbing, problem i 

forholdet til andre konfirmantar osb. kan også være 

nyttig for oss å vite om. 

Vi tilrettelegg gjerne for den enkelte 

konfirmant, men då må vi vite om det.  

Eg godkjenner at konfirmantens namn vert 

offentleggjort i avisa, saman med dei andre 

konfirmantane før konfirmasjonen.  

Ja:      Nei:  

Eg godkjenner at bilde som vert tatt i løpet av året 

kan brukast i avisa/ brosjyre/framvisning osb.  

Ja:  Nei:  

Eg vil ta del i konfirmasjonstida.  

Eg forpliktar meg til å møte opp på 

arrangementa og er innforstått med at alt som 

står på planen er obligatorisk. Fråvær må bli 

tatt igjen med ekstraundervisning eller 

ekstraoppgåver. Også vi foreldra støtter opp 

om opplegget så godt vi kan.  

Konfirmantens underskrift  

Foreldre/ føresettes underskrift    



 Gudstenesteoppgåve: Sett 1 på førsteval, 2 på andreval og 3 på tredjeval. 

Musikk Kan du spele eller synge vil vi gjerne at du tek del i ei 

gudsteneste, f.eks med solosong! 
 

Kyrkjekaffi Møte opp før gudstenesta og gjere klart til kyrkjekaffi + hjelpe 

til under og etter kyrkjekaffien. Ta med kake eller bollar. 
 

Barneopplegg/søndagskule Vi treng deg som vere saman med borna under gudstenesta? 

F.eks teikne, lese og synge med borna på kyrkjestova 
 

Kyrkjevert Stå i døra og ynskje velkomen, dele ut songbok, og hjelpe til 

med praktiske ting 
 

Tekstlesar Du kan lese søndagens tekst, bibelteksten som vert lest under 

dåpen, lese bøn osv. 
 

Ministrant Vere med som medhjelpar på ei gudsteneste.   

Drama Liker du å halde på med drama? Då treng vi deg til å være med 

på ei av familiegudstenestene 
 

Styring av Power Point Hjelpe til med å styre framsyninga av dei ulike ledda i 

gudstenesta på Power Point. 
 

 

Interessegrupper: Sett 1 på førsteval, 2 på andreval og 3 på tredjeval.  

 

Foreldreoppgåver: Sett 1 på førsteval, 2 på andreval og 3 på tredjeval  

I tillegg til desse oppgåvene, kjem vi til å spørja dykk om å bake bollar eller kake til ei samling i løpet av 

året, og om å stille ein vaksen på fasteaksjonen.  

Må sendast/leverast kyrkjekontoret helst før 23 juni 2017.   

kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no eller Herøy kyrkjekontor. Lisjebøvegen 1, 6091 Fosnavåg.                

Friluftsliv/Krik:  Fjelltur, grilltur, KRIK eller andre liknande aktivitetar. Max 40 

deltakarar. Oppmøte på minst 3 Krik aktivitetar 

   

     

Hjelpeleiar  Hjelpe til på ein av dei mange klubbane våre eller hjelpe til på 

ein eller fleire av våre trusopplæringstiltak.  

   

Mat og prat:  Vi møtes for å lage mat, og prate saman om livet og trua. Max 

20 deltakarar. 

   

F- treff:  Har ansvar for mat og aktivitet to fredagar.     

Korsong Gruppa blir leda av vår Kantor.. Delta til dømes på ei 

ungdomsgudsteneste med øvingar i forkant. 

   

   

   

   

Være med på 

konfirmantsamlingane 

Lage klart mat, rydde opp, samt evnt. bilkøyring + være tilstade 

på samlinga.  

   

Være med å organisere 

fasteaksjonen  

Fordele roder, gjere klart. Vi må ha eit møte i forkant av 

aksjonen.  

   

Vere med på 

konfirmantleir  

For å få til leir treng vi mange vaksne som er med for å være 

saman med/passe på konfirmantane. Vi treng også nattevakter 

   

Hjelpe til på fredagstreff. 

(Max 2 gonger i løpet av 

året)  

 

Fredagstreffet treng vaksne som er der på fredagskvelden. 

Fredagstreffet held til i kyrkjekjellaren frå 20.00-24.00.  

Der vil alltid vere ein ansvarleg vaksen, i tillegg til nokre 

foreldre 

 

mailto:kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no


 Søknad laurdagskonfirmasjon i Herøy kyrkje 12. mai 

Konfirmantens namn: 

 

Grunngjeving for søknad laurdagskonfirmasjon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2013 hadde vi for fyrste gong laurdagskonfirmasjon i Herøy kyrkje.  

 

Det er framleis søndagen som er hovuddagen for konfirmasjon, men det vil verte mogleg å ønske seg 

laurdag for dei som har langvegsfarande gjestar eller andre gode grunnar.  For neste år, konfirmantåret 2017-

2018 vert det konfirmasjonsgudsteneste søndag 7. mai for «Bergsøy». Laurdag 13. mai. Søndag 14. mai for 

Utøyane. I praksis vil det bety at dei som ynskjer å verte konfirmert laurdag må søkje seg til laurdag 13. mai 

anten ein bur på ”utøyane” eller ein bur på Bergsøya. I utgangspunktet ynskjer vi å imøtekomme alle ynskje, 

men det vil verte avgrensa tal på kor mange som kan verte konfirmert på kvar gudsteneste, også denne 

laurdagen.  

 


