
 

 

 

KONFIRMASJON HØSTEN 2020 
 

 

 

Konfirmasjonsundervisning tok en brå vending da Norge omtrent ble stengt ned i mars. Digitale 

konfirmantsamlinger kunne ikke helt måle seg med å møtes som vanlig. Nå nærmer imidlertid 

tiden seg for at vi skal gjennomføre selve konfirmasjonen. Vi gleder oss, men vi har tydelige 

restriksjoner vi må følge. Her er en oversikt over hvordan det vil påvirke din konfirmasjonsdag i 

kirken. 

 

▪ Syke, eller de med symptomer på luftveissykdom kan ikke komme i kirken på 

konfirmasjonsdagen. Dette gjelder også om det er konfirmanten selv som har symptomer. (Da 

må vi finne en annen løsning for gjennomføring av konfirmasjon)  

▪ Hver konfirmant får tildelt et visst antall seter i kirken. Det er opp til konfirmantens familie å 

fordele disse, men det er viktig å huske at kun de fra samme husstand kan sitte sammen. Skal 

man ha gjester med i kirken fra flere husstander må man iberegne 2 seters mellomrom (1 m) 

pr. husstand innenfor de tildelte antall setene. Antallet tillatte gjester for hver konfirmant vil 

variere fra sted til sted (kirkens størrelse) og hvilket konfirmasjonstidspunkt som er valgt. 

− Vi vil presentere svar på «Ofte Stilte Spørsmål» om dette på våre nettsider 

kirken.no/grimstad i forkant av innsendelse av gjesteliste (se punkt nedenfor) 

▪ Konfirmantens familie må senest 1 uke før konfirmasjonsdagen sende liste over hele sitt 

gjestefølge i kirken. Listen må inneholde navn, postnummer/sted og mobilnummer til alle 

som blir med konfirmanten i kirken. Listen sendes på e-post til konfirmantlederen i 

konfirmantens kirke (se liste nedenfor). 

▪ Ved ankomst til kirken opplyses konfirmantens navn og alle i følget må registreres ankommet 

i henhold til tidligere innsendt liste. 

▪ Plassering i kirken avgjøres ved loddtrekning i forkant. Hver konfirmant får derfor tildelt 

nummer på benkerad(er) i forkant av konfirmasjonsgudstjenesten. 

▪ Det oppfordres til å ikke ha med gjester i kirken som er tilreisende fra områder med mye 

coronasmitte. 

▪ Alle som kommer til kirken må benytte seg av fremsatte midler for desinfisering av hender. 

▪ Følg forøvrig alle generelle smittevernråd. 

▪ Se neste side for informasjon spesifikt knyttet til konfirmasjon i din menighet. 

 

 

Mottakere av gjestelister: 

Fjærekonfirmanter:    Kjell Olav Haugen  koh@grimstad.kirken.no 

Fevikkonfirmanter:   Gunnar Edvard N. Gundersen geng@grimstad.kirken.no 

Grimstadkonfirmanter:   Gunnar Edvard N. Gundersen geng@grimstad.kirken.no 

Eidekonfirmanter:   Erling Hillesund  eh@grimstad.kirken.no 

Landvik-/Østerhuskonfirmanter: Erling Hillesund  eh@grimstad.kirken.no 

 

 

Hjertelig velkommen til en trygg konfirmasjonsgudstjeneste. 
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INFORMASJON OM KONFIRMASJON I GRIMSTAD MENIGHET 
 

 

 

Grimstad kirke er stor med plass til mange. På tross av det kan vi ikke være mer enn 200 tilstede, 

men den gode plassen gjør at vi kan opprettholde avstandskravet selv med maksimalt antall i 

kirken. 

 

 

Her kommer punktvis informasjon som gjelder vedrørende konfirmasjon i Grimstad menighet: 

 

 

▪ Konfirmantene møter i Grimstad kirke til kappeprøving og «generalprøve» onsdag 7. 

oktober kl. 14.15. 

▪ Senest søndag 4. oktober sendes oversikt over konfirmantens gjestefølge til 

konfirmasjonsgudstjenesten på e-post til geng@grimstad.kirken.no  

− Listen må inneholde: 

− Fullt navn 

− Folkeregistrert gateadresse 

− Folkeregistrert Postnr og Poststed 

− Mobilnummer 

▪ Konfirmantens gjestefølge i konfirmasjonsgudstjenesten kan bestå av inntil 15 personer 

inkludert konfirmanten selv. 

▪ Gi svært gjerne beskjed i registreringen om eventuelle barnevogner og rullestoler slik at vi kan 

ta hensyn til det i plasseringen i kirken. 

▪ Se regler for helsetilstand og avstandskrav på første siden. 

▪ På konfirmasjonsdagen må hele gjestefølget registrere seg ved ankomst i kirken (jf tidligere 

innsendt liste) 

▪ Konfirmantfølget må benytte seg av anviste plasser i kirken. 

▪ Konfirmantene møter til konfirmasjonsgudstjeneste i Grimstad kirke søndag 11. oktober kl. 

09.45. 

 

Har dere spørsmål må dere ikke nøle med å kontakte meg 

 

 

Med vennlig hilsen Gunnar i Kirka  |  413 44 227  |  geng@grimstad.kirken.no 


