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Velkomen som konfirmant 
Velkomen som konfirmant i Herøy, Indre Herøy og Leikanger 

kyrkjelydar. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege.  

 

Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til 

konfirmasjon i kyrkja. Vi ynskjer å gje deg eit år der du kan få kunnskap. 

Du skal få lære meir om kyrkja, trua, deg sjølv og livet.  

Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla i livet saman 

med andre. Vi snakkar om livet – på godt og vondt.  

 

Det er òg eit år der du vil få mange opplevingar og nye erfaringar. Vi 

ynskjer at du skal få erfare kva det er å vere kristen, og å vere ein del av 

kyrkjelyden.  

 

Vi er glade for at vi får lov å vere saman med deg dette året.  

Mvh frivillige og tilsette i Herøy, Indre Herøy og Leikanger kyrkjelydar.  

Herøy kyrkje  

 

 

 

 

 

 

 

Indre Herøy kyrkje            Leikanger kyrkje 

INFORMASJONSMØTE 29.mai 

kl.18:00  

Du og foreldre/føresette er invitert til 

informasjonsmøte om konfirmantåret 

2018/2019. Dette er viktig å få med 

seg. 

Møtet er i Herøy kyrkje tysdag 29.mai 

kl.18:00.   
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Konfirmantåret 2018/2019   

Konfirmasjonstida i kyrkjelydane våre varer frå september til sjølve 

konfirmasjonen i byrjinga av mai. I løpet av desse månadane skjer det 

mykje kjekt, og du får moglegheit til å lære meir om deg sjølv, om livet, 

Gud og den kristne trua. Vi håpar du skal få oppleve eit godt fellesskap, 

nye venskap og at konfirmanttida vert ei kjekk tid. Under følgjer 

informasjon om kva konfirmantåret 2018/2019 inneheld.  

 

Kveldssamlingar og laurdagssamlingar 

I løpet av året vil det vere 6 kveldssamlingar på kvardagane, frå 18:00-

20:00. Det er då 3 samlingar på hausten og 3 på våren. Her vert 

konfirmantane delt i 4 grupper, og desse følgjer du i undervisninga 

gjennom konfirmasjonstida. I påmeldinga kan du setje opp tre personar 

som du ønsker å vere på gruppe med, så skal vi forsøke å legge til rette 

for at du kjem på gruppe med nokon du kjenner.  

  

I tillegg skal vi ha to laurdagssamlingar i løpet av året; ein på hausten og 

ein på våren. Samlinga er frå 09:30-14:30, og det vert eit enkelt måltid på 

desse dagane. Første laurdagssamling vert 01.september, og då kick-

startar vi året!  

Interessegruppe  
I tillegg til 

undervisnings- 

samlingar vel du ei 

interessegruppe som 

du er med på i 

konfirmanttida. 

Desse gruppene har 

ulike aktiviteter, og du vel ei gruppe ut i frå interesse. Du kan velje 

mellom Musikk-konfirmant (band, samspel, kor), KRIK-

friluftskonfirmant (turar ute), KRIK-konfirmant (idrett/aktiviteter i 

Herøyhallen), Gjenbruk/redesign-gruppe, Quiz og kvelds-gruppe, Mat 

og prat-gruppe og Foto/Film-gruppe. Meir informasjon om desse 

gruppene kan du få på informasjonsmøtet 29.mai.     
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Konfirmantleir   
I løpet av konfirmasjonstida har vi også konfirmantleir som alle 

konfirmantar skal vere med på. Mange som har vore konfirmantar i 

kyrkja før seier at det beste med konfirmasjonstida var leiren dei var på. 

Som konfirmant i våre kyrkjelydar kan du velje mellom to ulike leirer: 

Haustleir på Kjeldsund og vinterleir på Orreneset.  

 

Haustleir på Kjeldsund 19.oktober-

21.oktober  

Her har vi aktiviteter og samlingar på 

Kjeldsund leirstad. Kanskje du har 

vore der på leir før?  

 

Leiren varer frå fredag 

ettermiddag/kveld til søndag 

ettermiddag. Det vert aktivitetar både 

ute og inne, undervisning, god mat, 

leik og underhaldning, og 

kveldssamlingar.  

 

Vinterleir på Orreneset 01.-03.februar 

Denne leiren er på Orreneset misjonssenter på Strandafjellet. Leiren 

varer frå fredag ettermiddag til søndag 

ettermiddag, og er perfekt om du diggar 

vinteren og å stå i bakken.  

 

Her kan ein stå på ski/snowboard i bakken, 

gå på langrenn, ake og ha det kjekt i snøen. 

Det vert óg 

undervisning, god 

mat, leik og 

underhaldning, og 

kvelds-  

samlingar.  
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Gudstenester  
I løpet av konfirmasjonstida skal de delta på 8 gudstenester. Av dei 8 

gudstenestene er det 3 av dei som alle konfirmantane deltek på saman: 

Presentasjonsgudsteneste, lysmesse og festgudsteneste (sjå info under). 

Desse er obligatoriske for alle! Forutan desse 3 gudstenestene kan de 

velje fritt kva gudsteneste de vil gå på. Du kan gå på gudsteneste i kyrkja 

kvar som helst i landet.  

 

Presentasjonsgudsteneste 02.september  

Alle konfirmantane vert presenterte for sin kyrkjelyd på gudsteneste.  

kl.11:00 – Gudsteneste i Herøy kyrkje for alle konfirmantar i Herøy 

kyrkjelyd. 

kl.11:00 – Gudsteneste i Indre Herøy kyrkje for alle konfirmantar  

i Indre Herøy kyrkjelyd.  

kl.17:00 – Gudsteneste i Leikanger kyrkje for alle konfirmantar i 

Leikanger kyrkjelyd.  

Lysmesse 02.desember 

Denne gudstenesta er første søndag i advent, og er ein stemningsfylt 

gudsteneste der vi startar adventstida. 

Indre Herøy kyrkje - kl.16:00 m/konfirmantar i Indre Herøy og 

Leikanger kyrkjelyd 

Herøy kyrkje -  kl.18:00 m/konfirmantar i Herøy kyrkjelyd.  

 

Festgudsteneste - våren 2019 

Denne gudstenesta er på våren, og det her feirar vi året vi har våre 

gjennom. Her inviterer konfirmantane foreldre, fadrar og kyrkjelyden til 

å vere med på å få ein «smakebit» av kva vi har vore gjennom i 

konfirmantåret. Dato kjem seinare, men gudstenestene er i Herøy kyrkje 

og Leikanger kyrkje.  
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Tenesteoppgåver i gudsteneste og i kyrkjelyden 
I løpet av året skal de og delta med ei spesiell oppgåve i ein gudsteneste. 

I tillegg skal du få oppleve noko av det andre som skjer i kyrkjelydane av 

aktiviteter for barn og unge. Meir informasjon om dette kjem på 

informasjonsmøtet.  
 

Fasteaksjonen 2019  

Kvart år er konfirmantar og foreldre, saman med den lokale kyrkjelyden, 

med på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Aksjonen finn stad tysdagen 

før påskeferien. Meir info kjem seinare.  
 

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 i konfirmasjonen. Då du vart døypt gav kyrkje, 

fadrar og foreldre eit løfte om å lære deg opp i den kristne trua. 

Konfirmasjonen er ein del av det løftet.  

 

For å bli konfirmert må du vere døypt. Om du er døypt ein annan stad 

enn i Herøy treng vi dåpsattesten din. Ta den med på informasjonsmøtet 

eller send den inn med påmeldinga. Om du ikkje er døypt kan du bli det 

i løpet av konfirmantåret. Skriv dette i påmeldingsskjemaet, så tek vi ein 

samtale om det i løpet av året. Nesten kvart år er det konfirmantar som 

ikkje er døypt som barn. Dåpsgudsteneste med konfirmantar er alltid 

noko heilt spesielt og fint. Vi ønskjer helst at dåpen skjer i ei vanleg 

gudsteneste, men det hende også vi har eigne dåpsgudstenester.  

 

Pris  

Det kostar å drive konfirmantarbeid. Konfirmantavgifta er sett til 725 kr 

(500 kr + 225 til bilete). I tillegg kjem utgifter for konfirmantleir på 600 

kr. Avgifta dekker undervisningsmateriell, Bibel som du får til odel og 

eige, mat, leige av konfirmantkappe, samt bilete av konfirmantane. Dei 

som ikkje vil ha eit slikt bilete må seie ifrå før giro for innbetaling vert 

sendt ut til hausten.  



7 
 

Om nokon skulle ha problem med å betale ber vi om at de seier i frå, så 

vil vi ordne det. Prisen skal ikkje hindre nokon  i å vere med.  

 

Konfirmasjonsdatoane 2019 

Konfirmasjon for Utøyane og Indre Herøy er 5.mai. Bergsøy og 

Leikanger har konfirmasjonar 12.mai. I tillegg vert det tilbod om 

laurdagskonfirmasjon i Herøy kyrkje 11.mai, og her er det avgrensa med 

plass. Om ein ønskjer laurdagskonfirmasjon må ein setje det som ønske i 

påmeldinga.  

 

Påmelding til konfirmantåret 

Vi ynskjer at de melder dykk på til konfirmasjon elektronisk på denne 

påmeldingssida: http://minkirkeside.no/Heroy 

Påmeldingssida opnar måndag 28.mai. Det er mogleg å få rettleiing til 

påmelding under informasjonsmøtet 29.mai. Det er lurt å vere ute i god 

tid når du skal melde deg på, slik at du kjem med på den leiren du 

ønsker, interessegruppe og om ein ønskjer laurdagskonfirmasjon.  

 

Påmelding steg – for – steg  

1. Registrer mobilnummer anten til konfirmant eller konfirmantforelder. 

Du får då tilsendt ein kode du kan bruke for å logge inn og starte 

registreringa.  

2. Trykk på registrer konfirmant.  

3. Vel sokn (Herøy, Indre Herøy eller Leikanger).  

4. Fyll ut skjemaet. Det er viktig at du fyller ut all etterspurd informasjon. 

Bruk kommentarfelta du har tilleggsinformasjon.  

 

Om du har problem med påmeldinga så send ein e-post til: 

kateket@heroy-kyrkje.no. Ein kan også sende inn  

påmelding til denne e-postadressa. 

MERK: Det er oppretta facebook-grupper for konfirmantar 2018/2019 

som du og foreldre/føresette kan melde seg inn i:  

Gruppa for Indre/Leikong: «Indre/Leikong konfirmantar 2018/2019» 

Gruppa for Herøy: «Herøy konfirmantar 2018/2019» 

http://minkirkeside.no/Heroy
mailto:kateket@heroy-kyrkje.no

