
 
 

1. På konfirmasjonsdagen 

Oppsummert:  
- Hold deg hjemme dersom du er syk (også konfirmantene).  

- Ha klar et ark med navn, telefonnummer og hjemkommune på inntil 8 utvalgte gjester som 

skal være med i kirken.  

- Lever lappen til kirkevert i kirkedøren. 

- Finn familiebenken så raskt som mulig.  

- Gå raskt hjem/i bilen etter gudstjenestene. Unngå små prating utenfor kirken med kjente.  

Utfyllende informasjon:  
 

Som ellers i samfunnet så holder man seg hjemme om man kjenner seg syk, det gjelder og 
konfirmantene. Dersom konfirmanten er syk kan vi sette opp en ekstra gudstjeneste en gang i høst. 
Vær nøye med 1 meters-regelen denne dagen. 
 

På forhånd: Vi ber alle lage en liste med navn, telefonnummer og hjemkommune for sin 
husstand (Konfirmantens gjester i kirken som skal sitte på samme benk).  (hvis de ikke har 
telefonnummer, skriv opp relasjon til andre på benken: barn o.l.). Lever lappen i kirkedøren 
til en kirketjener/kirkevert. Lappen legges i en konvolutt, med dato og klokkeslett, som 
oppbevares i 10 dager før den makuleres. 

 
Organisering i kirken: 
 

- Vi stenger annenhver benk og setter av én benk per konfirmant (tvilling familier får dermed 

2). Det er kanskje plass til 7-8 personer som kan sitte tett (som oppleves trangt for de fleste) 

på benkene. Familiene har selv ansvar for sin «husstand» og hvem de selv regner som «en 

husstand».  

- Retningslinjene vi følger sier at det skal være 1 meter fra skulder til skulder mellom 

husstandene. Det vil være nok avstand mellom benkeradene med minst èn meter til neste 

husstand foran eller bak. Benken vil være merket med konfirmantens navn og familiens 

husstand-ansvarlige» informerer om å finne plassene raskt. Vi vil helst unngå at det hoper 

seg opp i inngangspartiet, eller andre plasser i og utenfor kirken.  

- Husstandene må komme samlet til kirkedøren. Kirkeverten dobbeltsjekker antall navn på 

listen dere kommer med, med antall personer som kommer i døren. Vær derfor ute i god tid 

og kom gjerne sammen med konfirmanten deres inn i kirken.  

- Det vil være håndsprit i døren til alle som kommer.  

- Kontaktflater i kirken vil bli vasket før og etter hver gudstjeneste. 

- Vi håper å gjennomføre gudstjenestene på 50 minutter.  

- Parkering: Da vi har ganske begrenset med parkeringsplasser utenfor kirken opplyser vi om at 

det vanligvis er god plass på Nesttun sentrum mot parkeringsavgift (Mulig det er gratis på 

søndag) . Organiser gjerne gjestene deres i så få biler som mulig.  

- Etter gudstjenesten ber vi familiene (utenom fotografen) gå i samlet husstand med en 

meters mellomrom til neste husstand ut av kirken og til bilene. Da konfirmantene blir tatt 

bilde av på nordsiden av kirken, ber vi folk gå til venstre og mot parkeringsplassen etter 

gudstjenesten. Dette vi og bli forklart og vist visuelt før gudstjenesten. 

- Gi oss beskjed om det kommer rullestolbrukere.  



Under forbønnen kommer vi ikke til å legge hendene på konfirmantene, men holde en meters 
avstand. For å unngå en kontaktflate kommer konfirmantene til å stå under forbønnshandlingen. Det 
vil ikke bli utdelt papirprogram denne dagen. Alt av informasjon og liturgi vil foregå via PowerPoint 
på storskjerm.  
 

Konfirmantene vil sitte på de fremste benkene, 5 på hver benk. Dersom noen 
konfirmanter/familier av forskjellige grunner er bekymret for det, så gi beskjed. Da vil konfirmantene 
bli plassert i kirkebenkene med sin husstand. Av brannvernshensyn kan ikke konfirmantene sitte på 
en stol i midtgangen. 

 

 
2. Eventuell strømming av gudstjenester 

Det er mange som ikke får anledning til å være tilstede i kirken under konfirmasjonene. Vi har 
mottatt ønske om at de strømmes over nett. Det jobber vi med å kunne få til, men dette er litt 
komplisert. Blant annet trenger vi aktivt samtykke fra alle. Det kan være mange grunner til at 
noen ønsker at konfirmasjonsgudstjenestene ikke strømmes. Vi sender derfor ut en egen epost 
om dette når vi har undersøkt flere muligheter – i neste uke.  
 
Her er en liten orientering om problemstillinger:  
 

• Retningslinjene våre nå er at om enkeltindivider kan gjenkjennes, må vi ha samtykke. Da vi 

leser opp navnene på konfirmantene under forbønnen, er det umulig å ikke kjenne igjen 

konfirmantene ved navn. Det er også ønskelig å zoome inn på selve forbønnshandlingen; da 

vil man også kunne kjenne igjen personene ved ansikt. Så for de som ønsker at 

konfirmasjonsgudstjenestene skal strømmes er det avgjørende at alle konfirmantene på den 

gudstjenesten godkjenner dette ved å fylle ut og signere samtykkeskjemaet som kommer ila 

neste uke.  

• Samtykkeskjema er ikke helt klart. Vi jobber og med å få til elektronisk signering av skjema.  

 

3. Fotografering 
 

• Maks 1 fotograf per familie 

• For å hindre at folk flokker seg sammen etter gudstjenestene ber vi hver familie velge 

èn dedikert fotograf per konfirmant. Vedkommende må sitte nærmest midtgangen, 

eller veggen.  

• Etter gudstjenesten går konfirmantene ut av kirken og til høyre. Kun fotografen blir 

med for å fotografere, mens resten av gjestene går gruppevis ut og til vestre. Hvis det 

regner kommer konfirmantene inn bakdøren til kirkerommet igjen etter prosesjonen 

(fotografene kan da bli igjen i kirkerommet på sin benk til annen informasjon blir gitt 

dem). 

• Vi har ingen innleid profesjonell fotograf som tar bilder på vegne av alle.  

 


