
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Velkommen 
som 

konfirmant i  
Stord  kyrkje  

 

 



T 14 Konfirmasjon 
 

Stord kyrkjelyd inviterer deg med dette til 
å vera konfirmant hos oss. Du er 
velkommen anten du trur, tvilar eller berre 
er nysgjerrig - me gler oss til å bli kjent 
med deg! 

I konfirmanttida får du læra meir om deg 
sjølv, og om Gud. Saman med andre får 
du utforske nokre av dei store spørsmåla i 
livet, og du vil få mange nye opplevingar 
og erfaringar.  

Eit konfirmantår inneheld mange ulike samlingar, og det heile vert avslutta 
med ei høgtidleg konfirmasjonsgudsteneste til våren. 
 

SAMLINGAR I KYRKJA 
 

Det er 12 samlingar i kyrkja gjennom året. Samlingane er i grupper rett etter 
skuletid. Samlingane startar 
med eit enkelt måltid. Me har og 
tid til leik. På desse samlingane 
vil me saman utforska ulike 
tema om tru, Bibel, Gud, Jesus 
og Den heilage ande. 

Samlingane vert:  
Tysdagar kl 14.30 - 16.00 eller 
Torsdagar kl 14.30 - 16.00 
 

GUDSTENESTER 
 

Gjennom året tek ein del i gudstenester i 
kyrkjene våre, mellom anna 
presentasjonsgudsteneste og lysmesse. I 
nokre gudstenester har konfirmantane enkle 
oppgåver. 
 

 



 

KONFTREFF 

 

Alle konfirmantane i Stord og Nysæter kyrkjelydar samlast til to KonfTreff på 
ettermiddagstid gjennom året. Dette vert temasamlingar, sosiale aktivitetar og 
enkel servering. 

 

FESTIVAL 

 
Alle konfirmantane deltek på 
Konfirmant-festival på Langevåg. 
Det er ein festival for regionen vår, 
med konfirmantar frå ulike stader i 
Sunnhordland. Denne festivalen er 
ein søndag i februar. Det er cup og 
"plug and play" aktivitetar. Ein kjekk 
dag der me møter konfirmantar frå mange andre stader.  
 

SING SING 

 
Dersom du ynskjer kan du kombinera konfirmantopplegget 
med å vera med i Sing sing. Du får då ein eigen 
semesterplan. Du deltek i Sing sing og får noko av 
konfirmantundervisninga di der. Du kan sjølv velja om du 
ynskjer å delta på Konfirmant-festivalen på Langevåg. 
 

 

KONFIRMASJONSDATO 
 

Det vert påmelding til sjølve 
konfirmasjonsdatoen via nettsida vår. 
Ved påmelding til konfirmantopplegget 
vil de få ein kode de skal bruka når de 
melder på til konfirmasjonsdato. 
Denne påmeldinga opnar: 03.06. kl 
09.00 De vil få meir informasjon om 
dette. 

 



TILRETTELAGT 
 

Alle har rett til ei god konfirmanttid uansett funksjonsevne. Dersom de har 
behov for tilrettelegging, ta kontakt med kyrkjelydspedagog Brynhild Meyer 
Stautland, tlf 906 72 397. Saman finn me ut korleis me kan gi dykk det beste 
tilbodet. 

 

KONFIRMASJON OG DÅP 
 

Du er velkommen til å vera konfirmant sjølv om 
du ikkje er døypt. Då vil du få tilbod om å bli 
døypt undervegs i konfirmantåret. Kvart år er 
det fleire ungdommar som blir døypt i kyrkjene 
våre i samaband med at dei vel kyrkjeleg 
konfirmasjon.   
 

 

PÅMELDING OG INNSKRIVING 

Du må BÅDE  melda deg på og skriva deg inn: 
PÅMELDING : Gå inn på www.kyrkja-stord.no og meld deg på. 
Påmeldingsfrist: onsdag 22. mai 
INNSKRIVING: Det er informasjonsmøte og innskriving i Stord kyrkje. Møtet 
er for konfirmantar og føresette. Hugs å ta med innskrivingskortet. 

- 15. mai kl 17.00 i Stord kyrkje for Nordbygdo ungdomsskulekrins 
- 15. mai kl 19.00 i Stord kyrkje for Stord ungdomsskulekrins 

 

PRIS FOR KONFIRMANTÅRET: kr 1500,- 

Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret om de har spørsmål! 

Venleg helsing Stord kyrkjelyd 
v/ konfirmantansvarleg Brynhild Meyer Stautland 

 

 

 

Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord Telefon: 53 40 34 30  E-post: post@kyrkja-stord.no 


