
 

 

Harstad, 18.03.2020 

 

 

Kjære konfirmanter med foresatte! 

Myndighetenes føringer for smittevern er at mennesker nå og i lang tid fremover ikke skal 

berøre hverandre eller hverandres berøringspunkter (dørhåndtak, gelender, klær etc.), samt 

ei heller puste hverandres ånde. Disse føringene er gitt av to grunner; koronaviruset smitter 

særdeles lett, og er for enkelte men mange mennesker dødelig.  

For å bidra til dette smittevernet er all kirkelig aktivitet avlyst og flyttet langt ut i tid, i 

samtlige menigheter over det ganske land. Dette gjelder også for Sandtorg menighet, og 

treffer derfor konfirmasjonsundervisningen og konfirmasjonene våre. 

På et kirkelig ledermøte (biskop og proster) ble det i går besluttet at;  

Sandtorg flytter konfirmasjonsdatoene 2020 fra 9.-10. mai til 10.-11. oktober.  

Dere beholder den ukedagen og det klokkeslettet dere har fra før, se nederst.  

Konfirmasjon er en stor familiebegivenhet, og vi har full forståelse for at dette er krevende 

for dere også. Blant annet har mange familier invitert tilreisende besøk i anledning 

konfirmasjonen. Disse bør få melding om å endre eventuelle billetter. Når det er sagt, de nye 

datoene er satt langt ut i tid. Men gitt den usikkerheten som nå råder over landet vårt bør 

man være forberedt på at datoene kan måtte flyttes igjen. 

Selv om vi regner med at dere har forståelse for avgjørelsen, skal dere vite at vi synes dette 

er en svært lei situasjon, både for dere og for oss. Vi skulle så gjerne ha fått en vanlig og god 

avslutning av konfirmantåret sammen med dere.  

Men resonnementet er ganske enkelt; Kaker og store festdager finnes det nok av, de vil aldri 

ta slutt, men vi har ingen mennesker å miste. Vi gleder oss til vi igjen kan samles i kirka vår, 

alle sammen! Mer informasjon kommer i august.  

Selv om det er slitsomt, vær flinke til å overholde smittevernet.  

Grundighet gir trygghet. Gud velsigne oss alle! 

 

De beste hilsener fra 

Rut Eli Lindebø      Peter Wilhelmsson 

Kateket / konfirmantansvarlig   Sokneprest 

E-post: rel@kiha.no     E-post: psw@kiha.no 

Tlf.: 918 58 950      Tlf.: 915 84 610 

mailto:rel@kiha.no


 

Konfirmasjon Sandtorg kirke lørdag 10.10. kl. 11:00 

Mia Spjøtvold Aune 

Oliver Bakke-Nesheim 

Elias Olsen Bonaas 

Sarah Eliassen Borlaug 

Ida Brøsholen 

Erle Eilertsen Gyltnes 

Joakim Nygård Henriksen 

Tuva Toresdatter Jensen 

Johannes Rødberg Leiksett 

Emil Myrlund-Theodorsen 

Rebecca Cheyanne Abrahams Offerdal 

Ylva Mortensen Stormo 

Caroline Torbergsen 

Joakim Vaskinn 

 

Konfirmasjon Sandtorg kirke lørdag 10.10. kl. 13:00 

Mathilde Brekkås-Ryslett 

Bendik Karlsen Gulbrandsen 

Nora Barvik Hansen 

Erik Barvik Hansen 

Mads Bergli Ingebrigtsen 

Markus Wølner Johnsen 

Andrea Leonora Karlsen 

Synne Hansen Markussen 

Maria Fagerthun Norlunn 

Trygve Johan Pettersen 

Lova Skarsem-Chruickshank 

Gabriel Lucas Stræte 

Helene Hokland Torvund 

William Øverland 

 

Konfirmasjon Sandtorg kirke søndag 11.10. kl. 11:00 

Ida Aspenes-Isaksen 

Andreas Benjaminsen 

Trine Lise Berg 

Mia Thrane Hansen 

Magnus Storvik Ingebrigtsen 

Pål Christian Jensen 

Martine Hårvik Kildal 

Iver Kleivbakk 

Ida Karoline Nordvik 

Silje Park Nyhus 

Thomas Oddmar Rekstad 

Håvard Andreas Solstad 

 

 



 

Konfirmasjon Gausvik kirke søndag 11.10. kl. 13:00 

Fredrik Bartlett Haukebøe  

Lucas Hauk Sandberg 

Martine Victoria Størseth 


