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KONFIRMANT 
2022-2023 

 

Kyrkjene i Kinn – Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy sokn 
 

 

 

Velkommen! 



Konfirmant 2022-2023 – Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy sokn. 
Side 2 av 5. 

Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! 
 
Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i kirkene i Kinn 
(Vågsøy). Vi håper at du har lyst til å la deg konfirmere i kirka! For planleggingens skyld vil vi 
registrere konfirmantene allerede nå. 
 
Konfirmantinnskrivning skjer ved at du sammen med dine foreldre/foresatte fyller ut 
skjemaet på Kinn kyrkja sin nettside (se mer informasjon senere i dette dokumentet). 
Påmeldingsfrist 1. august 2022. 
 
På påmeldingsskjemaet har du følgende gruppevalg: 
 

Gruppenummer: Tidspunkt og sted: 

Gruppe 1 Tirsdager kl. 14.30-kl. 15.50, Sør-Vågsøy kirke. 

Gruppe 2: Tirsdager kl. 14.30-kl. 15.50, Sør-Vågsøy kirke. 

Gruppe 3: Torsdager kl. 14.30-kl. 15.50, Sør-Vågsøy kirke. 

 
Undervisning ca. annenhver uke. Alle samlinger baserer sin undervisning på Bibelen. Noen 
tema som det vil bli undervist i: 
 

 
 
Husk å legge ved kopi av dåpsattest dersom du ikke er døpt i Sør-Vågsøy kirke eller Nord-
Vågsøy kyrkje. Dåpsattest fås ved henvendelse til soknepresten/ kirkekontoret på 
dåpsstedet.  
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Hvis ikke døpt: Dåp kan finne sted i løpet av konfirmasjonsåret. Ta 
kontakt for å avtale. 
 
Du kommer til å få brev pr. e-post (husk å dobbeltsjekke oppføringen 
av e-post i påmeldingen!) i midten av august hvor det står når du skal 
møte til obligatorisk undervisning og andre opplegg. Oppstart av 
undervisning blir i starten av september.  
 
Det koster kroner 1.700,- å være konfirmant, hvor egenandelen er 
med på å dekke kostnadene til lærebok, annet materiell og felles 
konfirmantdag sammen med alle konfirmantene i Nordfjord i 
operahuset på Nordfjordeid. Det blir sendt ut giro etter påmelding. 
 
Nødvendig undervisningsmateriell, inkludert læreboka «Konfirmantbibelen» vil bli utdelt på 
første ordinære undervisningstime.  
 
Allerede nå vil vi minne om noen viktige datoer: 
 

Presentasjonsgudstjeneste blir søndag 4. september kl. 11.00 i Sør-Vågsøy kirke og søndag 
11. september kl. 11.00 i Nord-Vågsøy kyrkje. 

Felles konfirmantdag i operahuset på Nordfjordeid (hele Nordfjord) lørdag 22. oktober. 

Lysmesse søndag 11. desember kl. 18.00 i Sør-Vågsøy kirke. 

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon (innsamlingsaksjon) tirsdag 28. mars 2023. Konfirmantene 
deltar i innsamlingen. 

Konfirmantavslutning med Gudstjeneste og fest i Nord-Vågsøy kyrkje søndag 23. april kl. 
18.00. 

 
Konfirmasjonsgudstjenester blir arrangert etter følgende inndeling: 
 

• Lørdag 6. mai kl. 11.00 og kl. 13.00 i Sør-Vågsøy kirke. 

• Søndag 7. mai kl. 11.00 i Sør-Vågsøy kirke. 

• Lørdag 13. mai kl. 11.00 i Nord-Vågsøy kyrkje. 
 
I tillegg kommer undervisningen annenhver uke i Sør-Vågsøy kirke. 
 
Deltakelse på all undervisning og arrangementer er obligatorisk. Hver konfirmant skal delta 
på minimum 8 Gudstjenester. 
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Konfirmantåret 2022-2023 vil informasjon underveis i konfirmantåret bare unntaksvis 
sendes ut via post. Hovedkanalen for informasjonsspredning vil bli via e-post og kirkens 
nettside. Adressen til nettsiden: 
 

• https://www.kinn.kyrkja.no/ (velg fra toppmenyen «Konfirmasjon».) 
 
Hovedansvarlig for konfirmantundervisningen vil bli kateket Sølvi M. Rasmussen.  
 
Spørsmål om konfirmantarbeid / opplegg rettes til: 

DEN NORSKE KYRKJA – Kinn kyrkja (Måløy) 
v/kateket Sølvi Myklebust Rasmussen 

Postboks 33 

6701 MÅLØY 

Telefon kontortid kirkekontor: 481 00 481.  

E-post: solvi.rasmussen@kinn.kyrkja.no 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Velkommen som konfirmant! 
 
 

Hilsen kateket, stab samt Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy sokneråd. 
       

 

https://www.kinn.kyrkja.no/
mailto:solvi.rasmussen@kinn.kyrkja.no
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Elektronisk påmelding til konfirmasjon 
• Registreres på kirkens lokale nettside. 

• Adresse: https://www.kinn.kyrkja.no/ (og menyvalget «Konfirmasjon» og «Påmelding 
til konfirmasjon i kyrkja»). 

• Elektronisk påmeldingsskjema blir åpnet opp 8. juni. 

• Husk å velge Nord-Vågsøy kyrkje og Sør-Vågsøy kirke / sokn (for deg som bor i Måløy-
området må du ikke velge kirkene i Florø). 

 
 

PS! Husk å dobbeltsjekke e-post-adressene dere oppgir på påmeldingsskjemaet! 
Informasjonen i løpet av konfirmantåret vil hovedsakelig bli sendt ut pr. e-post (både til 
konfirmanter og foresatte), og da er det viktig at oppgitte adresser er korrekte for å få 
informasjonen fram. 

 
 
 
 
 
 
 

Velkommen som påmeldt konfirmant! 
 

https://www.kinn.kyrkja.no/

