
Kjære konfirmantforeldre/-foresatte 

Endelig begynner det å nærme seg de store konfirmasjonsdagene! Her kommer informasjon om 

konfirmasjonsgudstjenestene.  

 

Maks åtte gjester 

Ettersom vi fortsatt må ha en meter mellom hver kohort, kan hver konfirmant ha inntil åtte gjester 

med på konfirmasjonsgudstjenesten. Dette tallet forutsetter at de åtte kan sitte relativt tett sammen. 

De åtte reserverte plassene vil stå samlet, men med avstand til neste reserverte gruppe. Har dere 

gjester som ikke tilhører samme kohort, og det dermed er nødvendig med større avstand, må dere 

beregne et ledig sete mellom dere. Dette betyr da færre gjester. Noen vil bli sittende åtte på en rad, 

og noen like bak hverandre. Vi lager et kart som tydelig viser hvor de ulike reserverte plassene er. Gi 

beskjed om noen sitter i rullestol. Da kan vi reservere en plass der det er lett å bytte ut en stol med 

rullestolen. 

Livestream 

Vi kommer til å strømme gudstjenestene slik at andre gjester også kan følge dem. Alle 

gudstjenestene vil bli sendt direkte på Søreide kirkes Facebook-side (Dette gjelder nødvendigvis ikke 

de som skal konfirmeres utenom de oppsatte gudstjenestene). På foreldremøtet ved oppstart 

presiserte vi at vi ønsket tidlig beskjed om noen av ulike grunner ikke kan bli vist med bilde/fullt navn 

på nettet. I og med at ingen har gitt tilbakemelding om det, regner vi med at det går fint. Vi må 

uansett ha skriftlig tilbakemelding fra alle om at dette er i orden før vi kan filme. Se eget skriv for 

dette. Skriftlig tilbakemelding kan skannes/tas bilde av og sendes på e-post eller konfirmantene kan 

levere dem i papirformat onsdag 18. august. 

Kappeprøving 

Onsdagene 25. august og 1. september er det kappeprøving. Da finner man riktig størrelse på 

konfirmantkappen og konfirmantene får øve på det som skjer på konfirmasjonsgudstjenesten. Denne 

dagen møter konfirmantene samtidig som dem de skal konfirmeres med. De som skal konfirmeres 

lørdager møter kl. 16.00 onsdagen før konfirmasjon, og de som skal konfirmeres søndager, møter kl. 

17.00 onsdagen før sin konfirmasjon. 

Fotografering på kappeprøvingene 

Vi har vanligvis pleid å samle alle konfirmantene til et gruppebilde like etter 

konfirmasjonsgudstjenesten. For å unngå trengsel med mange som ønsker å ta bilde og for å være 

mest mulig effektive på konfirmasjonsdagene, vil vi i stedet ta disse bildene på kappeprøvingsdagene 

25. august og 1. september. Da har alle på seg hvite kapper, men sko og det man har i halsen kan 

komme til å vise på bildet. Vi anbefaler at man har på seg noe nøytralt, eller eventuelt 

skjorte/bunadsskjorte med den øverste søljen om man ønsker det. Det kan være lurt å ha med de 

skoene man skal brukes på konfirmasjonen, spesielt om de har litt hæl. 

Registrering av fremmøte 

Grunnet eventuell smittesporing er vi fortsatt pålagt å ha lister over fremmøtte liggende (lukket i 

safe) etter et arrangement. Disse makuleres etter 14 dager. For at dette skal gå effektivt for seg, ber 

vi dere fylle ut en liste med fullt navn og telefonnummer på de gjestene som skal komme, så snart 

dere har dette klart. Da kan kirkeverten bare krysse av på listene etter hvert som folk kommer. 

Varighet 

Konfirmasjonsgudstjenestene vil vare i underkant av en time.  



Parkering 

Det er ikke mange parkeringsplasser ved kirken. Vi oppfordrer derfor til at flest mulig kjører sammen 

i bil, at man kjører gjester til og fra dersom man kan, at man går, eller finner andre løsninger som gjør 

at det blir færrest mulig biler som skal parkere.  

 

Gjensyn 18. august 

Vi minner også om at vi samler alle konfirmantene for gjensyn og viktig informasjon onsdag 18. 

august kl. 16.30 til 18.00. 

 

Lykke til med alle forberedelser! 

 

Vennlig hilsen oss i staben i kirken 

 


