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Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte!
Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi
håper at du har lyst til å la deg konfirmere i kirka! For planleggingens skyld vil vi registrere
konfirmantene allerede nå.
Konfirmantinnskrivning skjer ved at du sammen med dine foreldre/foresatte fyller ut
skjemaet på Vågsøy sokneråd sin nettside (se mer informasjon senere i dette dokumentet).
Påmeldingsfrist 1. august 2017.
På påmeldingsskjemaet har du følgende gruppevalg:
Gruppenummer:
Gruppe 1
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:

Tidspunkt og sted:
Onsdager kl. 14.45-kl. 16.00, Sør-Vågsøy kirke.
Onsdager kl. 16.00-kl. 17.15, Sør-Vågsøy kirke.
Onsdager kl. 14.45-kl. 16.00, Sør-Vågsøy kirke.
Onsdager kl. 16.00-kl. 17.15, Sør-Vågsøy kirke.

Undervisning annenhver onsdag. Alle samlinger baserer sin undervisning på Bibelen. Noen
tema som det vil bli undervist i:

Husk å legge ved kopi av dåpsattest dersom du ikke er døpt i Vågsøy sokn (Sør-Vågsøy kirke,
Nord-Vågsøy kyrkje eller Totland kyrkje). Dåpsattest fås ved henvendelse til soknepresten/
kirkekontoret på dåpsstedet.
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Hvis ikke døpt: Dåp kan finne sted i løpet av konfirmasjonsåret. Ta
kontakt for å avtale.
Du kommer til å få brev pr. post i midten av august hvor det står når
du skal møte til obligatorisk undervisning og andre opplegg. Oppstart
av undervisning blir i slutten av august.
Det koster kroner 1.600,- å være konfirmant, hvor egenandelen er
med på å dekke kostnadene til lærebok, annet materiell, Nattcup og
konfirmantleir. Det blir sendt ut giro etter påmelding.
Nødvendig undervisningsmateriell, inkludert læreboka «Konfirmantbibelen» vil bli utdelt på første ordinære undervisningstime.
Allerede nå vil vi minne om noen viktige datoer:
Foreldremøte for alle foresatte til konfirmantene blir onsdag 23. august kl. 18.00 i SørVågsøy kirke.
Presentasjonsgudstjeneste blir søndag 3. september kl. 11.00 i Totland kyrkje, søndag 10.
september kl. 11.00 i Nord-Vågsøy kyrkje og søndag 17. september kl. 18.00 i Sør-Vågsøy
kirke.
Nattcup fredag 3. november-lørdag 4. november i Nordfjordhallen.
Lysmesse søndag 3. desember kl. 18.00 i Sør-Vågsøy kirke.
Leir på Fjordly fredag 9.-søndag 11. februar, inkludert Gudstjeneste i Totland kyrkje (Ung
messe) på søndagen.
Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon (innsamlingsaksjon) tirsdag 20. mars. Konfirmantene
deltar som bøssebærere.
Konfirmantavslutning med Gudstjeneste og fest i Nord-Vågsøy kyrkje 29. april kl. 17.00.
Konfirmasjonsgudstjenester blir arrangert etter følgende inndeling:
•
•
•
•
•

Søndag 6. mai kl. 10.30 Totland kyrkje.
Søndag 6. mai kl. 13.00 Nord-Vågsøy kyrkje.
Lørdag 12. mai kl. 11.00 Sør-Vågsøy kirke.
Lørdag 12. mai kl. 13.00 Sør-Vågsøy kirke
Søndag 13. mai kl. 11.00 Sør-Vågsøy kirke.

I tillegg kommer undervisningen annenhver onsdag i Sør-Vågsøy kirke.
Deltakelse på all undervisning og arrangementer er obligatorisk. Hver konfirmant skal
minimum delta på 8 Gudstjenester.
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Konfirmantåret 2017-2018 vil informasjon underveis i konfirmantåret bare unntaksvis
sendes ut via post. Hovedkanalen for informasjonsspredning vil bli kirkens nettside under
fanen konfirmant. Direkteadressen er:
• http://www.vagsoy.kirken.no/Konfirmasjon
Ansvarlige for konfirmantundervisningen vil bli kateket Sølvi M. Rasmussen
Spørsmål om konfirmantarbeid / opplegg rettes til:

DEN NORSKE KYRKJA - Vågsøy sokneråd
v/kateket Sølvi Myklebust Rasmussen
Postboks 33
6701 MÅLØY
Telefon kontortid kirkekontor: 481 00 481.
E-post: solvi.rasmussen@vagsoy.kommune.no

Velkommen som konfirmant!
Hilsen Vågsøy sokneråd

Sølvi Myklebust Rasmussen
Kateket
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Elektronisk påmelding til konfirmasjon
•
•

Registreres på kirkens lokale nettside.
Adresse: http://www.vagsoy.kirken.no/Konfirmasjon

•

(Alternativt søk på Vågsøy sokneråd og trykk deg inn på menyvalget Konfirmasjon.)

•

Trykk på lenken «Konfirmantpåmelding Vågsøy sokneråd 2017-2018»:

•
•

Påmeldingsskjemaet blir hentet.
Fyll ut skjemaet og send det inn via send-knappen nederst etter fullført utfylling.

Noen forklaringer til skjemaet:
•

Felt med blå bakgrunnsfarge MÅ fylles ut!:

•

Felt med lys grønn bakgrunnsfarge er valgfrie felt som kan
fylles ut ved behov:

Type av opplysninger som må fylles inn:
• Person- og kontaktopplysninger om konfirmanten.
• Ønsket gruppe og tidspunkt for undervisning.
• Ønsket dato og tidspunkt for konfirmasjonsdag.
• Opplysninger om foresatt 1, inkludert foreldreoppgaver.
• Offentliggjøring av bilde og navn konfirmant.
• Opplysninger om foresatt 2, inkludert foreldreoppgaver.
•

Angående gruppe og tidspunkt for undervisning samt ønsket dato og tidspunkt for
konfirmasjonsdag:

• Gjør ønskede valg her. Det tas forbehold om at ikke alle ønsker rundt tidspunkter
nødvendigvis kan innfris. Det er ønskelig med en jevn fordeling på de ulike gruppene
og tidene.

Vågsøy sokn, konfirmant 2017-2018.
Side 5 av 6.

•

NB! Husk å ta stilling til om det er greit at navn og bilde blir offentliggjort:

•

Dette valget er tilgjengelig mellom foresatt 1 og 2. Ja betyr at det er ok med
offentliggjøring.

•

Husk å oppgi korrekte e-post adresser (gyldige) på både konfirmant og foresatt(e) i de
respektive feltene. En del kommunikasjon vil finne sted i løpet av konfirmantåret ved
hjelp av e-post, og det er da viktig at adressene vi får inn er korrekte slik at
informasjonsflyten fungerer.

•

Hvis du prøver å sende inn skjemaet og har glemt å fylle ut et eller flere må-felt vil du få
en slik feilmelding som dette (helt nederst i på siden):

•

Gjør nødvendige korrigeringer og prøv innsending på nytt.

•

Hvis du trykker på «Send» og blir automatisk ført tilbake til undersiden Konfirmasjon på
Vågsøy sokneråd sin nettside har ditt utfylte skjema blitt sendt inn. E-post som bekrefter
skjemainnsendelse og påmelding vil bli sendt ut automatisk.

•

På nettsiden http://www.vagsoy.kirken.no/Konfirmasjon vil annen relevant informasjon
for konfirmantene og foresette fortløpende bli publisert i løpet av konfirmantåret. Dere
bør/må følge med på nevnte side.

Velkommen som påmeldt konfirmant!
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