
Referat fra foreldremøte mandag, 19. august 2019 kl. 19.00  i Egersund kirke 

 

Velkommen! Siri, Ingun Beth Elin og Christiane er veldig klare for å ta imot et nytt 

konfirmantkull og gleder seg til å bli kjent med både konfirmanter og foresatte😊. 

 

1. Om informasjon  

Det finnes en lukket facebookgruppe med navn Egersund konfirmant 2020, den 

anbefales å bli medlem, den brukes spesielt for å spre informasjoner som haster litt.                                                                                                                                                                                                                

Bruk også konfirmantsiden:  https://www.egersundkonfirmant.com/ .  Bla litt gjennom sidene, 

her fins informasjon om 

- konfirmasjonens mening 

- hvor og når undervisningen foregår og hvem er med på hvilken undervisningsdag 

- hvilke interessegrupper man kan velge imellom, hva de holder på med og når de 

møtes 

- hvor mange gudstjenester man må være med, hva man må gjøre når man møter 

opp til en gudstjeneste pluss en oversikt over aller gudstjenester i Egersund 

menighet fram til nyttår  

- de viktigste datoene for konfirmanttiden 

- hvor vi ønsker å ha foreldrene med som hjelpere 

- når og hvor vi skal reise på leir 

 

2. Undervisning 

Undervisning foregår etter skoletid fra kl. 14.00-15.30 to ganger i måneden. Månedens 

første undervisningstime er på konfirmantens skole, andre gang i Egersund kirke for 

Husabø konfirmanter, i Bakkebø kirke for Lagårds konfirmanter og på Hellvik 

Bedehus for Hellviks konfirmanter. En undervisningstime varer fra kl. 14.00-

15.30.  Det blir servering av et smøremåltid (på skolen)/ boller og frukt (i kirken) og 

saft fra kl. 14.00-14.30, etterpå koser vi oss med undervisning. Vennligst gi beskjed 

hvis konfirmanten ikke kan møte opp. 

 

3. Interessegrupper 

Konfirmantene kan velge mellom 8 interessegrupper 

Sport og Spill, Changemakerkonfirmant, VÅR ungdomskor, Do it yourself, Mobil og 

nettbrett for alle, Diakoni i Trosopplæring, Foto og Film 

Antall møter varierer etter valgt interessegruppe. VÅR er litt mer tidskrevende, mens 

Mobil og Nettbrett, Diakoni i Trosopplæring er knyttet til spesielle arrangementer. Se 

mer om gruppene på hjemmeside. 

 

 

 

https://www.egersundkonfirmant.com/
https://www.egersundkonfirmant.com/


4. Hjemmekonfirmant 

 

Under menypunkt «Hjemmekonfirmant» på konfirmantsiden finner dere et 

hjemmeopplegg for hver undervisningstema. Det skal brukes når man ikke kan møte 

opp til timen. Slik går man frem: Les gjennom leksjonen. I slutten av nesten alle 

leksjoner finner du flere spørsmål der du må svare på. Svarene sendes inn til 

kateketen.  «Hjemmekonfirmant» er også egnet for de som er interessert i lærestoffet 

uavhengig alder😊 

 

5. Foreldrehjelp 

Hvert år spør vi foreldrene om hjelp til forskjellige anledninger. I år står det til valg:  

 

Medhjelpere «Sport og Spill» 

Medhjelpere «Se min kjole» 

Bollerbakere konfirmantlørdag (20 stk hver) 

Sjåfør fasteaksjon Egersund 

Sjåfør fasteaksjon Hellvik 

Pizzabaker fasteaksjon Egersund 

Pizzabaker fasteaksjon Hellvik 

 

6. Gudstjenester og oppgaver  

Konfirmantene går på 8 gudstjenester i løpet av året. 5 av disse har vi satt opp som 

obligatoriske. Disse er presentasjonsgudstjenesten 25.august i Egersund og på Hellvik, 

lysmesse 15 .desember i Egersund og  på Hellvik, gudstjeneste på leiren, 

Hiphopkonserten i mars og konfirmasjonen.  I tillegg går konfirmantene på tre 

gudstjenester de velger dato på selv. 

            I disse gudstjenestene skal konfirmanten utføre en gudstjenesteoppgave. 

 

           Disse oppgavene kan man velge mellom: 

• Stå i inngangsdøren, ønske folk velkommen og dele ut salmebøker eller 

programmer 

• Dele ut tegnesaker til barna 

• Bære korset under dåpens inngangsprosesjon 

• Lese en bønn eller bibeltekst 

• Samle inn 

kollektpenger                                                                                                           

                                                                                                                            

Har konfirmanten valgt en gudstjeneste møter han/hun opp en halvtime før gudstjenesten 

starter og henvender deg til kirkeverten, kirketjeneren eller klokkeren. Sammen finner man ut 

hvilken oppgave man vil ha. I tillegg får man et skjema som skal utfylles. Dette skjemaet 

leveres inn til sakristiet etter gudstjenesten. 

 

Stort sett teller alle kristne gudstjenester byen rundt og verden rundt så lenge konfirmanten 

skriver noe om gudstjenestens innhold og får deltakelsen bekreftet med et signatur :)   

 

  

 



7. Arrangement «Se min kjole» 

 

Det blir oppgaven for interessegruppe «Changemakerkonfirmant» å planlegge dette 

arrangementet som finner sted lørdag, 19. oktober. Arrangementet organiseres i samarbeid 

med Eigerøy arbeidskirke.  

Vi vil samle inn pent brukte kjoler fra hele menigheten som skal vises fram av Egersunds 

«kjendiser» på catwalk i Eigerøy arbeidskirke og selges etterpå. Inntekten går til årets TV 

aksjon som ble tildelt «Care» som har som mål å gi minst 400.000 kvinner i noen av verdens 

mest sårbare områder muligheten til å oppfylle sin rett til å stå på egne ben gjennom tre 

satsingsområder: 

• Økonomisk frihet – hennes penger, hennes muligheter. 

• Å eie sin egen kropp - hennes kropp, hennes valg. 

• Å ha en stemme som betyr noe – hennes drømmer, hennes stemme. 

Siden det er kvinner saken gjelder har vi valgt å selge kjoler. Fint om noen flere konfirmanter 

vil være med i denne interessegruppen som har et fantastisk formål og er lovende i henhold til 

masse gode opplevelser. Etter dette arrangementet er «Changemaker» gruppen forresten 

ferdig med sine oppgaver for høstsemesteret og må ikke møte opp igjen før våren😊.  Det er 

jo noen som ikke har valgt interessegruppe til nå og det er også lov å bytte interessegruppen 

om man vil. 

8. Presentasjonsgudstjenester i Egersund og på Hellvik. 

Husabø og Lagård konfirmanter har sin presentasjon førstkommende søndag, 25. september 

kl. 11 i Egersund kirke. Etter gudstjenesten blir det et «bli kjent» opplegg rundt og i kirken for 

konfirmantene. Det varer ca. en liten time. Her er også Hellviks konfirmanter hjertelig 

invitert. Vi serverer sjokoladekake og brus. 

Hellviks konfirmanter har sin presentasjon samme søndag, 25. august kl. 17.00 på Hellvik 

Bedehus. 

Vi gjennomfører presentasjonen i begynnelsen av gudstjenesten (før preken) ved å kalle fram 

konfirmantene etter skolen de går på. 

Til selve presentasjonsgudstjenesten ønsker vi at konfirmantene ta med seg en kjole med 

kleshenger. Den brukes til et fellesbilde rett etter gudstjenesten. Her står alle konfirmanter på 

galleriet og viser fram kjolen på kleshengeren. Vi vil bruke dette bildet for å reklamere for 

«Se min kjole». Fint om kjolen og kleshengeren tas med i en pose slik at konfirmanten kan 

legge den i fra seg når den kommer fram til presentasjon. Kjolene kan tas med hjem igjen 

etterpå med mindre at de er bestemt for å doneres😊. 

 

9. Konfirmantlørdag 

Diakon Siri informerer om opplegget om sorg og død som vi kaller for 

«konfirmantlørdag». Den finner sted den 25. januar 2020. 

Undervisningen foregår i gravkapellet med tre stasjoner: 



1. Prest forteller om gravferdsliturgien og det kristne håpet. 

2. Diakon forteller om sorg. 

3. Begravelsesbyrå forteller om praktiske ting.  

Det blir et felles opplegg for alle Egersund, Eigerøy og Helleland konfirmanter. Vi er bevisst 

over at dette kan bli en tøff dag for konfirmanten. Vi forbereder oss godt ved å ha med oss 

nok voksent folk som kan ta seg en tur ut med den som sliter, men ta gjerne kontakt med oss 

på forhånd. 

10. generelt 

Vi legger fokus på at konfirmantene og foresatte skal trives, føle seg sett, hørt og tatt på alvor. 

Vi ber derfor om at alle sier ifra hvis de sliter med et eller flere av disse kriteriene.  

Vi setter stor pris på alle typer tilbakemeldinger! 

Takk for i kveld! 

 

 


