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KONFIRMASJON 
i Høyland og Sviland Kirke 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Konfirmant 2021? 

Vi vil gjerne invitere deg til å være konfirmant i Høyland sokn 2020/21!  

Gjennom konfirmantåret kommer vi til å reflektere sammen over store og 

små spørsmål i livet. Du kommer ikke til å bli fortalt hva du skal mene. Det 

kan likevel hende at konfirmasjonstiden vil gjøre deg tryggere i forhold til 

Gud, deg selv, samfunnet og kirken. Og vi tror at det blir en fin tid.  

 

Kort om opplegget 

Vi har fellessamlinger en gang i måneden, og reiser på leir i høstferien. De 

som ønsker et alternativ til leir kan velge «Youth series» i tillegg til, eller 

istedenfor leir. Du velger alternativet som passer best når du melder deg på. 

Obs: Det er lurt å sjekke hva som passer din timeplan med tanke på andre 

fritidsaktiviteter.  

 

 

 
ALPHA YOUTH SERIES                      KONFCAMP PÅ HORVE 

Er en filmgruppe på torsdager          Er første del av høstferien 2-6.okt, 

med god mat, undervisning                leir med møter, undervisning, kano, 

og åpne samtaler.                                   klatring og flere andre aktiviteter. 

 

                             

 

 



Fellessamlinger  

En torsdag i måneden er det fellessamling rett etter skoletid. Her vil det være 

variert undervisning og aktiviteter. Vi starter alltid med et måltid mat. Det 

betyr at det er en litt fleksibel start for dem som har lang skolevei. Eks. Forus.  

 

Konfirmasjonsdatoer  

Våren 2021 kan du velge mellom tre konfirmasjonsdatoer. Du velger 
konfirmasjonsdato når du melder deg på. (Klokkeslett tildeles senere). 
 

-Høyland kirke søndag 2.5 og lørdag 8.5. 

-Sviland kirke søndag 9.5 
 

Informasjonsmøte  

Vi holder informasjonsmøte i Høyland kirke tirsdag 10.mars kl 18.00.  

Det er et viktig møte for deg og dine foresatte. Du kan komme dersom du vil 

være konfirmant eller lurer på om du skal konfirmeres.  

Påmelding  

Påmelding på nett, www.kirken.no/hoyland Vi vil åpne for påmelding rett 

etter informasjonsmøte. Påmeldingsfrist er 15. juni.  

 

Pris  

Kontingenten dekker mat ved fellessamlinger og materiell. Kontingenten er 

2800,-  for dem som velger leir i høstferien, og inkluderer full pensjon og 

overnatting. Prisen er 800,- for dem som kun velger «Youth series».  

 

Vi ønsker ikke at man velger alternativ utfra pris. Vi har egne ordninger for 

dem som trenger å få dekket hele eller deler av kontingenten. Er det vanskelig 

å betale, ta kontakt så finner vi en løsning.  

 

Tilrettelegging  

Vi ønsker å legge til rette for at alle som ønsker kan være konfirmant hos oss, 

ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging. I Sandnes har vi også tilbud 

om særlig tilrettelagt undervisning. Se vedlagte brosjyre om HEL – konfirmant.  

 

 

 

Velkommen som konfirmant! 



Praktisk informasjon 

og foreløpig program 

Avtaler, forpliktende regler og forventninger.  

For at alle skal få en nyttig og fin konfirmanttid, trenger vi noen regler. Vi har 

noen forventinger både til foresatt og deg som konfirmant. Derfor inngår vi på 

begynnelsen av konfirmanttiden en avtale som gjenspeiler regler og 

forventninger. 

 

Dersom du ønsker å være konfirmant hos oss må du for eksempel stille til 

avtalt tid og prioritere konfirmantsamlingene. 

Derfor er det lurt å skaffe seg en oversikt over datoer og tidspunkt allerede før 

du melder deg på. Se gjerne gjennom vedlagt program og noter deg 

tidspunktene.  

Gudstjenester i konfirmasjonstiden 
 I tillegg til konfirmantsamlingene skal alle som ønsker å konfirmere seg i Den 
norske kirke delta på åtte gudstjenester. Fem av disse velger man selv, vi 
prøver å tilrettelegge for både gudstjenestedeltakelse og litt sosialt rundt/ 
etter enkelte gudstjenester. Eks. Frokost, turer, osv.  
 

Konfirmantene deltar også på fasteaksjonen (en solidaritetsaksjon for Kirkens 

Nødhjelp). De fleste samlinger er felles for Sviland og Høyland.  

 

 



Kontaktinformasjon  
Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på. Du kan ringe oss i 
kontortiden eller sende mail til: js699@kirken.no   

 
Foreløpig oppsett med klokkeslett  

Obs: endelig semesterplan kommer først til sommeren.  
 
 Dato  Klokkeslett  Sted  Hendelse  
Torsdag 3.9 14.45-16.45  Høyland 

menighetshus  
Fellessamling   

Uke 
36/37/38  

11:00-12:30  Sviland kirke  Presentasjonsgudstjeneste  

Uke 
36/37/38  

11:00-12:30  Høyland kirke  Presentasjonsgudstjeneste  

Torsdag 10 
og 17.9 

14.45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Youth series – samling  

Torsdag 24.9 14.45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Fellessamling   

Fredag 2- 
tirsdag 6.10  

18:00  Horve 
ungdomssente
r  

Konfcamp  

Torsdag 15, 
22 og 29.10 

14.45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Youth series - samling 

Torsdag 5.11 14.45-16.45  Høyland 
menighetshus  

Fellessamling   

Torsdag 12, 
19 og 26.11 

14.45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Youth series - samling 

Torsdag 3.12 14.45-16.45  Høyland 
menighetshus  

Fellessamling   

Torsdag 7.1 14.45-16.45  Høyland 
menighetshus  

Fellessamling   

Torsdag 14, 
21 og 28.1 

14.45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Youth series - samling 

Torsdag 4.2 14.45-16.45  Høyland 
menighetshus  

Fellessamling   

Torsdag 11, 
18 og 25.2 

14.45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Youth series - Samling 

Torsdag 4.3   Vinterferie 

Torsdag 11.3 14.45-16.45  Høyland 
menighetshus  

Fellessamling   

Tirsdag 23.3 17.00 Høyland 
menighetshus  

Fasteaksjonen - Fellessamling 

Torsdag 1.4   Påskeferie 

Torsdag 8.4  14.45-16.45  Høyland 
menighetshus  

Fellessamling   

Torsdag 15.4 18-20.00 Høyland 
menighetshus 

Samtalegudstjeneste 

Torsdag 22.4   Kappeprøving/Øving og Fotografering  
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NB: Husk 
informasjonsmøte i 

Høyland kirke 
tirsdag 10.mars 

klokka 18.00 

 
 

 

  


