
 
 

 

 

 

Innskriving av konfirmanter Måsøy Sokn 2013/14  

Konfirmanten  

Fornavn Mellomnavn 

Etternavn Personnummer 

Mobil Epost 

Adresse Postnummer/sted 

 

Mor/foresatt 

Fornavn Mellomnavn 

Etternavn Personnummer 

Mobil Epost 

Adresse Postnummer/sted 

 

Far/foresatt 

Fornavn Mellomnavn 

Etternavn Personnummer 

Mobil Epost 

Adresse Postnummer/sted 

Er konfirmanten døpt? Ja  Nei 

Det vil avholdes dåp for konfirmanter som ikke er døpt, i forkant av konfirmasjonen.  

Hvor er konfirmanten døpt (navn på kommune)? …………………………  

 

Hvis konfirmanten er døpt utenfor Måsøy vennligst legg ved kopi av dåpsattest. Dersom dere 

mangler denne kan kirkevergen være behjelpelig med å innhente den.  
 

Hele programmet for undervisningen blir delt ut 5. september. Alle arrangementer i konfirmasjonstiden er 

obligatoriske. Det gjelder både vanlige konfirmanttimer, 8 gudstjenester, konfirmantweekend, hyggekvelder og 

turer. Gjør plass til dette på timeplanen din! Du må ha fulgt undervisningen for å bli konfirmert.  
 

Påmeldingsfrist er 30. august 2013. Konfirmantundervisning starter torsdag  Konfirmantene fra Havøysund 
blir presentert på gudstjeneste i Havøysund 15. september. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med 
informasjon til foresatte og konstituering av foreldregruppe. Fra andre steder på førstkommende gudstjeneste. 
Det er obligatorisk frammøte da for de som ønsker å bli konfirmert.  
 
1. konfirmansjonsundervisning blir torsdag 5. september i menighetssalen, Havøysund kirke. Obligatorisk fremmøte. 

Dette skjemaet fylles ut, signeres og leveres på servicetorget på kommunehuset eller  sendes til: 
arne.nygaard@masoy.kommune.no eller pr post til: Måsøy Menighet, 
Torget 1, 9690  HAVØYSUND  

 

 

Undertegnede aksepterer betingelsene rundt konfirmasjonen og har lest reglementet og melder seg herved på¨.  

 

Sted dato:  

 

 

 

 

Konfirmant Foresatt over 18 år 

Underskrift Underskrift 

mailto:arne.nygaard@masoy.kommune.no


 
 

 

 

 

 

 

Samlinger  

 

Alle samlinger er obligatoriske. Konfirmantene skal delta på minst 8 gudstjenester. I tillegg til 
selve konfirmasjonsdagen og presentasjonsgudstjenesten. Skolegudstjenester, begravelser og 
bryllup regnes ikke med.  

 

Tidspunkt for konfirmasjonen i 2014  
 

Konfirmasjonen i Havøysund er lagt til pinsa og finner sted 8. juni 2014. Det vil bli holdt egne 
konfirmasjoner i distriktene dersom det foreligger påmeldte utenfor Havøysund.  
 

Sykdom  

 

Ved sykdom gir foreldre/foresatte beskjed til kirkekontoret 45 48 10 55, innen kl 14 på  

undervisningsdagen.. Det skilles ikke mellom ”gyldig” og ”ugyldig” fravær. Ved uteblivelse må 

man gjøre oppgaver i stedet. En undervisningskveld regnes som 2 timer. Helgesamling 4 timer 

pr. dag.  

Avbrudd  

Dersom konfirmanten blir borte mer enn 8 timer regnes konfirmasjonsundervisningen som  

avbrutt. Det er da ikke grunnlag for konfirmasjon. Foresatte vil skriftlig underrettes om dette.  

 

Uakseptabel oppførsel.  

 

Dersom konfirmanten viser uakseptabel oppførsel gjentatte ganger innenfor en samling kan 

konfirmanten bortvises. Ved gjentatte episoder over flere samlinger vil konfirmanten og 

foresatte bli innkalt til møte på kirkekontoret.  

Leirer og helgesamlinger  
 

I løpet av konfirmasjonstiden vil det bli arrangert leir for konfirmantene. Det vil være behov for 
at foresatte kan være behjelpelig med henting og bringing av konfirmantene til slike  
arrangementer.  

 

Det er obligatorisk å delta på oppsatte leirer og helgesamlinger.  
 


