
 

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 11. OKTOBER 

 

 

Det er nye koronaregler som kun tillater 50 deltakere i gudstjenester. Vår planlagte 

konfirmasjonsgudstjeneste søndag 11. oktober ville med de nye reglene tilsi at hver konfirmant 

bare kunne ha med seg fire personer. Vi har derfor besluttet å kjøre to 

konfirmasjonsgudstjenester søndag 11. oktober. Den første kl. 10.00 og den andre kl. 12.00. 

Dette betyr at hver konfirmant kan ha med seg åtte personer i sitt gjestefølge i kirken. Vi 

har fått avklart med kommuneoverlegen at konfirmantene selv ikke regnes inn i de 50. 

Deltakere fra hver familie i gudstjenesten blir derfor «konfirmant + 8» 

 

På grunn av eventuell smittesporing må jeg ha tilsendt oversikt over alle i gjestefølget til hver 

konfirmant med fullt navn, fullstendig adresse og mobilnummer. For barn uten egen 

mobiltelefon føres opp en foresatts nummer. Fullstendig liste kan sendes til meg på e-post 

geng@grimstad.kirken.no. Jeg blir veldig glad om jeg får tilsendt denne listen så fort som 

mulig, men absolutt senest torsdag kveld. 

 

Jeg har ved loddtrekning fordelt tidspunktet til de to gudstjenestene. Nedenfor oversikt over 

når dere er tildelt konfirmasjonstidspunkt: 

 

kl. 10.00:  kl. 12.00: 

- Elias Follegg  - Halvard Roseland 

- Elizabeth Mary Aasen  - Hannah Skretting Kristiansen 

- Karoline Ellingsen  - Lea Thornquist Nordanger 

- Lucas Dalane  - Pernille Linnea Ruud Olsen 

- Olivia Andrea Berggren Nilsen  - Sivert Grov Hanssen 

- Victor Aasen   

 

Jeg håper tidspunktene er OK for dere. 

 

Øvelse til konfirmasjonsgudstjenestene og prøving av kapper samt fotografering blir 

førstkommende onsdag 7. oktober fra kl 14.00 til 15.30. Denne øvelsen blir felles for 

begge gruppene. 

 

Vi skal egentlig ikke legge oss opp i dette, men vi får likevel noen spørsmål, så her følger hva 

kommuneoverlegen har sagt til oss vedrørende selskap i etterkant: «Konfirmasjonsfester kan 

ha inntil 50 deltakere (+ evt serveringspersonale, underholdere, musikere etc) om det 

arrangeres på offentlig sted, slik som et bedehus, selskapslokale e.l., dersom det skjer i et 
privat hjem er grensen 10 personer.» 

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med meg. Gleder meg til å treffe konfirmantene 

igjen til onsdag ☺ 
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