DEN NORSKE KYRKJA
Høyanger, Kyrkjebø og Vadheim.

Innskriving til konfirmanttida 2019 -2020
Fyll ut skjemaet og ta det med ved innskriving.

Fullt namn
Adresse:
Veg/grend

Postnr. og -stad
Epost heime:

Mobil konfirmant
Fødd (dag,mnd,år)

Kvar fødd

Døypt(dag,mnd,år) *

Kyrkje døypt:

Far – fullt namn

Mobil og epost:

Mor – fullt namn

Mobil og epost

Evt andre føresette

Offentleggjering av namn på konfirmantane
Opplysningar om kven som er innskrive som konfirmantar er underlagt teieplikt. Difor må konfirmant og
foreldre gje skriftleg godkjenning for at aviser, kyrkjeblad og andre som bed om det kan få liste med namn
over konfirmantane.
…….
…….

Vi samtykkjer at namnet på vår konfirmant kan offentleggjerast
Vi ynskjer ikkje at namnet på vår konfirmant skal offentleggjerast.

Underskrifter – gjeld denne sida og arket med konfirmantavtalen
Vi har lese orienteringsbrevet om konfirmanttida, og godtek innhaldet i avtalen om deltaking i
konfirmanttida, sjå baksida av dette arket. Vi vil slutte opp om konfirmantprogrammet, og vil gjere vårt
beste for at alle skal få ei god konfirmanttid ilag.
Stad og dato:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..….
Konfirmanten
Foreldre/føresette
Venleg helsing
Runar Matsui Li (sokneprest og konfirmantprest)
48890086

DEN NORSKE KYRKJA
Høyanger, Kyrkjebø og Vadheim
Avtaletekst om deltaking i konfirmanttida 2019-2020
Innhaldet i konfirmanttida er 60 undervisningstimar fordelt på:
A. Undervisningsamvær gjennom året etter skuletid.
B. Deltaking Kick-Off i Balestrand, Nattcup i Førde, weekend på Alværa, aksjon for Kirkens Nødhjelp.
C. 8 gudstenester
D. Tenesteoppgåve i eige soknekyrkje.

Konfirmant og foreldre forventar:
• At opplegget er godt førebudd av prest og andre leiarar.
• Å få viktig informasjon frå kyrkja skriftleg og i god tid, på e-post, heimesida eller i posten
• At avgift til materiell/nattcup/weekend/ er på Kr. 1650.Kyrkja forventar:
• At konfirmanten møter til dei samlingar han/ho skal i følgje planen og ha med seg bibel,
konfirmantbok og skrivesaker.
• At konfirmant og foreldre gjev melding før samlinga ved fråvær.
• At foreldra møter på orienteringsmøter, og at dei er med konfirmanten på presentasjonsgudstenesta og
samtalegudstenesta, og dei andre gudstenestene som konfirmanten skal være med på.
• At foreldra hjelper til med praktiske oppgåver nokre gonger i løpet av konfirmanttida.
Både konfirmant, foreldre og dei ansvarlege i kyrkja forpliktar seg med dette til å gjere det beste for at alle
skal få ei god konfirmanttid ilag.
Praktiske oppgåver i konfirmanttida (gjeld foreldra):
Ein del praktiske oppgåver vert fordelte på informasjonsmøte i august. Det gjeld:
Vere med under Nattcup i Førde oktober. (Ferdig 07.00 laurdag morgon)
Vere med å hjelpe til på weekend på Alværa jan (eller ein av dagane/nettene)
Køyring til kick-Off i Balestrand.
Køyring under innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp uke 12, 20.mars 2018.

Konfirmasjonsdagar 2020:
Høyanger: 3.mai
Kyrkjebø: 10.mai
Vadheim: 26.april

Presentasjonsgudsteneste 2019:
Høyanger: 01.septem kl:1700
Kyrkjebø: 25.august kl:1700
Vadheim: 08.septem kl:1100

Er det noko vi bør vere orientert om når det gjeld sjukdom og sosiale utfordringar så la oss få vite det. Konfirmantar
med særskilde behov har rett på tilpassa konfirmanttid.

Innskriving:
Vi holde innskriving på kyrkjekontoret i Dalevegen 4 i Høyanger tirsdag 18.juni frå kl:1500 til
1900 Etternamn A-G 1500-1600, H-M 1600-1700, N-S 1700-1800 og T-Ø 1800-1900.
Viss nokon ikkje kan komme på oppsett tid; send innmelding per. post eller lever kyrkjekontoret.

