
SEMESTERPLAN KONFIRMANTER HØSTEN 2020 

 
Her kommer en oversikt over datoer nå i høst 

 

Dato Klokkeslett Sted Hendelse 

Søndag 30.8 11.00-12.15 Sviland kirke Presentasjonsgudstjeneste for 

konfirmantene i Sviland 

Torsdag 3.9 14:45-16.45 Høyland 

menighetshus 

Bli kjent samling: 

Hvor hører du hjemme?  

Søndag 6.9 11:00-12:15 Høyland kirke  Presentasjonsgudstjeneste 

Torsdag 10.9 14:45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Alpha Youth Series 

Torsdag 17.9 14:45-16.45 Høyland 

menighetshus 

Alpha Youth Series  

Torsdag 24.9 14:45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Hvordan lese Bibelen?  
 

Torsdag 15.10 14:45-16.45 Høyland 

menighetshus 

Alpha Youth Series  

Torsdag 22.10 14:45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Alpha Youth Series  

Torsdag 29.10 14:45-16.45 Høyland 

menighetshus 

Alpha Youth Series  

Torsdag 5.11 14:45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Hvorfor går vi på gudstjeneste?  

Torsdag 12.11 14:45-16.45 Høyland 

menighetshus 

Alpha Youth Series  

Torsdag 19.11 14:45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Alpha Youth Series  

Torsdag 26.11 14:45-16.45 Høyland 

menighetshus 

Alpha Youth Series  

Torsdag 3.12 14:45-16.45 Høyland 
menighetshus 

Juleavslutning   

 

TILRETTELEGGING AV KONFIRMANTTIDEN  

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge konfirmanttiden så 

godt som mulig for den enkelte. I den forbindelse er det fint 

om vi på forhånd får beskjed dersom det er spesielle 

forhold som vi bør være klar over. 

 

Vi har et opplegg som legger stor vekt på undervisning om den kristne 

tro og lære. Vi tilrettelegger for et miljø hvor det skal være trygghet og 

åpenhet for å stille spørsmål, eller si hva man mener om de enkelte 

temaene.  

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Utenom leir og fellessamlingene skal alle konfirmantene delta på 8 

obligatoriske gudstjenester i løpet av året. Presentasjonsgudstjeneste, 

samtalegudstjeneste, konfirmasjonsgudstjeneste, og 5 valgfrie 

gudstjenester i Sviland eller Høyland kirke/ Høyland menighetshus.  

Vi fører oppmøte og konfirmanten må fylle ut logg/oppmøtekort. Går 

du på en eller flere gudstjenester et annet sted trenger vi å få en mail fra 

foresatt om hvor og når.  

 

Vi vil forsøke å tilby egne samlinger til våren for dem som ikke 

kommer i havn med antall gudstjenester, eller som av en eller annen 

grunn ikke har kunnet delta på alle samlingene.     

        

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUDSTJENESTER HØSTEN 2020 

 
Gudstjenestene er klokka 11.00 dersom det ikke står noe annet 

 

Sviland kirke 

30.8 Presentasjonsgudstjeneste, Synøve Roalkvam 

27.9 Gudstjeneste, Synøve Roalkvam 

11.10 Gudstjeneste, Synøve Roalkvam 

25.10 Sang- og musikkgudstjeneste kl.19.00, Synøve Roalkvam 

1.11 Gudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

15.11 Gudstjeneste, Tor Olav Varhaug  

6.12 Vi synger julen inn kl 14.00, Synøve Roalkvam 

24.12 Julaftensgudstjeneste kl 15.00, Tor Olav Varhaug  

25.12 1.Juledag kl 12.00, Synøve Roalkvam 

 

Høyland kirke 

6.9 Presentasjonsgudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

27.9 Gudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

18.10 Døvegudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

1.11 Allehelgensgudstjeneste kl 17.00, Synøve Roalkvam 

15.11 Gudstjeneste, Synøve Roalkvam 

29.11 Lysvåkengudstjeneste, Synøve Roalkvam 

13.12 Vi synger julen inn, m/grøt kl 17.00, Synøve Roalkvam 

24.12 Julaftengudstjeneste kl 14.30 og 16.00, Synøve Roalkvam  

25.12 1.Juledagsgudstjeneste kl 12.00, Tor Olav Varhaug 

 

Høyland menighetshus  

25.10 Gudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

8.11 Gudstjeneste, Synøve Roalkvam 

22.11 Gudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

6.12 Gudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

20.12 Gudstjeneste, Tor Olav Varhaug 

 

 

Møteplassen på Austrått  

Det er også planlagt nytt gudstjenestelokale sentralt på Austrått. Avhengig av hvor man er i 

løypa kan det også bli snakk om å ha gudstjenester her utover høsten. 

 

 

KONF.GUDSTJENESTEN 
Ved påmelding ble det valgt dato for konfirmasjon. Alle får den 

datoen de har valgt. I Høyland kirke søndag 2.5 blir det klokka 

11.00, helga etter lørdag 8.5 blir det klokka 13.00. I Sviland kirke 

søndag 9.5 blir det klokka 11.00. Konfirmantene møter 20.min før. 

 

KONTAKT  
Vi kan alltid bli bedre på kommunikasjon. Hoved kommunikasjonen 

går på mail. Det hender også at vi sender påminnelser på SMS.  
Dersom det er noe du lurer på, eller noe er uklart kan du ringe oss i 

kontortiden eller sende en mail til: js699@kirken.no  

 

Ta heller kontakt en gang for mye en for lite.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Jarle Stokka  

Menighetspedagog  

Høyland menighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:js699@kirken.no


 

Konfirmasjonsopplæring i Høyland menighet  

 

AVTALE 

  
Mellom Høyland menighet  

 

og ……………………………………………………… 

 

Høyland menighet forplikter med dette å gi den undervisning og 

informasjon som er nødvendig ifølge læreplanen.  

 

Vi skal gi beskjed om en time blir avlyst.  

 

Vi vil gjøre vårt for at konfirmanten og foresatte skal føle seg inkludert og 

velkommen på våre gudstjenester og samlinger. Vi vil tilrettelegge så godt 

vi kan for ulike behov, slik at alle kan trives.  

 
Undertegnede konfirmant bekrefter med dette at jeg har skrevet meg inn 

som konfirmant i Høyland menighet. 

 

Jeg skal møte til alle samlingene til avtalt tid. Det skal gis skriftlig melding 

fra en foresatt ved fravær. Jeg skal oppføre meg pent i møte med 

konfirmanter, gruppeledere, prest og konfirmantlærer. På den måten bidrar 

jeg til at alle får en god konfirmanttid.       

 

Jeg skal delta aktivt i konfirmasjonsundervisningen og gudstjenestene. 

Dette betyr blant annet at jeg ikke forstyrrer andre gudstjenestedeltakere, er 

med på kirkekaffen, slår av mobilen og lignende.  

 

Jeg skal delta på 8 gudstjenester. (Bryllup og begravelse teller ikke som 

gudstjeneste).  

 

Som foresatt skal jeg hjelpe konfirmanten å komme i havn med 

antall gudstjenester før konfirmasjonen.  

 

Som foresatt skal jeg holde meg oppdatert i forhold til 

semesterplanener og eventuelle beskjeder som blir gitt underveis i 

konfirmantåret. 

 
                                                              

 

…………………… 

Dato 

 

…………………………….          ……………………………. 

Konfirmant                                     Prest/ Leder 

 

…………………………….          ……………………………. 

Foresatt 1                                        Foresatt 2 

 

 

 

 

 


