
Referat i frå foreldremøte hausten 2017 

Velkommen som både konfirmantar og foreldre til kyrkjene våre. I år har me 133 
konfirmantar i Stord kyrkje og 34 konfirmantar i Nysæter kyrkje. Me gler oss til 
dette året saman med desse flotte ungdommane. Håpar konfirmanttida skal bli ei 
god tid for din ungdom. 

Målet for konfirmanttida er: Å vekkja og styrkja trua som er gitt i dåpen, 
slik at dei unge kan leva som som kristne. Dette målet håpar me å nå med å læra 
dei noko om bøn, bibel, nattverd. Kven er Gud, kven er Jesus. Me ynskjer å gå eit 
stykke veg saman med dei for å læra tru og praktisera tru. 

Dåp: Også dette året har me konfirmantar som ikkje er døypte. Sidan 
konfirmasjon og dåp heng nøye saman, må ein bli døypt for å bli konfirmert. Dei 
som dette gjeld får meir informasjon om dette etter jul. Då vil me ha ei samling 
som handlar om det å bli døypt. Det vert og sett opp ei gudsteneste i 
februar/mars med dåp av konfirmantar. 

Konfirmantsamlingar: Det er delt ut ein semesterplan der det står når me 
har samlingar. Den ligg og på nettsida vår. Me ber om at konfirmantane kjem 
presis til samlingane våre. Dersom dei skulle vera sjuke ein gong, sender de 
melding om det, slik at me veit at dei ikkje kjem.  

Bibel: Alle konfirmantane får kvar sin Bibel, denne står det namnet deira i. 
Desse Biblane brukar me på alle salingane våre. Difor oppbevarer me dei i kyrkja 
gjennom konfirmanttida.  

Gudstenester: Konfirmantane skal gå på minst 8 gudstenester dette året. 5 av 
desse skal vera i haust, 3 til våren. På planen i haust står 2 av desse 
gudstenestene, det er presentasjon og lysmesse.  

Det er gudsteneste kvar søndag kl 11.00 i kyrkjene våre. Med unntak av 
haustferien. Då er det fellesgudsteneste i Nysæter 8. oktober og fellesgudsteneste 
i Stord 15. oktober.  

Når konfirmantane deltek på gudsteneste i Stord og Nysæter får dei 
"kyrkjedagbok" (blå lapp) når dei kjem til gudstenesta, fylller den ut under 
gudstenesta og leverer den når dei går. Dersom de er på gudstenester i andre 
kyrkjer i landet vårt må de få ei stadfesting frå kyrkja der på at de var der. Lever 
den så til Brynhild på neste konfirmantsamling. 

Me har ei ordning med at konfirmantar deltek med enkle oppgåver i 
gudstenestene. Drsom den oppsette dagen ikkje passar, er de fint om de kan byta 
sjølv. Send så ei melding til Brynhild om kven som har bytta gudsteneste.  

Konfirmantfestival 4. februar 2018: Me treng hjelp av dykk som freldre til 
denne dagen. Kan du vera med å dømma kampar i volleyball eller innebandy. 
Dette er ei turnering med mange og korte kampar, enkle reglar. Ingen treng 



trenarutdanning for å vera med på ein slik dag. Ein kjekk dag til å vera saman 
med mange kjekke ungdommar. 

Kontaktinformasjon til Brynhild Meyer Stautland: mobil 90672397 e-post: 
brynhild@kyrkja-stord.no 


