
Reglement for konfirmasjonstiden i 

Bekkelaget og Ormøy menighet 
 

Regler 
1. All undervisning er obligatorisk. Alle samlingene er oppført på «Plan for konfirmantene i 

Bekkelaget og Ormøy menighet». Det skal alltid gis beskjed av en forelder/foresatt dersom en 

konfirmant er/har vært forhindret fra å komme på en samling pga. sykdom eller andre gyldige 

grunner. 

 

Lekselesing til viktig prøve er ikke gyldig grunn, heller ikke ordinær klubbkamp, ordinær 

korpssamling e.l. Beskjed om fravær meldes til kapellan Mari Løvaas: E-post: ml559@kirken.no 

eller tlf. 23 62 98 74 (arbeid, dagtid).  

 

2. Konfirmanten skal gjennom konfirmasjonstiden delta på 8 gudstjenester. 6 av disse er 

obligatoriske og står i konfirmantprogrammet. Det er følgende: 1) Presentasjonsgudstjeneste, 2) 

askeonsdagsgudstjeneste, 3) solidaritetsgudstjeneste, 4) gudstjeneste på leir, 5) gudstjeneste 

hvor konfirmanten særlig medvirker med oppgaver, og 6) konfirmasjonsgudstjeneste.  

 

Dersom konfirmanten er borte fra én av disse 6 fastlagte gudstjenestene må denne tas igjen på 

egenhånd i en fritt valgt kirke i løpet av rimelig tid. Konfirmanten må da sørge for å få bekreftet 

sitt gudstjenestebesøk fra en ansatt i den kirken en er på gudstjeneste i. Når konfirmantene er på 

gudstjeneste i Ormøy kirke, Bekkelaget kirke eller på SEM-huset (Ekeberg) finnes det en perm 

hvor konfirmanten krysser av at han/hun har vært tilstede. Konfirmanten fyller også ut 

gudstjenestelogg som finnes bak i konf.loggboka.  

 

3. Røyking er forbudt, og det er ikke tillatt å medbringe og/eller innta alkohol eller narkotiske 

stoffer i forbindelse med konfirmasjonsundervisningen. Heller ikke snusbruk tillates.  

 

4. Mobbing, vold og/eller trusler mot konfirmanter eller konfirmasjonsoppleggets 

medarbeidere, samt sabotering av undervisningen/opplegget må ikke forekomme.  

 

5. Mobilbruk er ikke tillatt under undervisning eller andre konfirmantsamlinger. Dersom den 

blir brukt, samles den inn og leveres ut etter timen.  

 

6. Det er ikke tillatt å oppholde seg utendørs etter leggetid på leir. 

 

Reaksjoner på regelbrudd  
Konfirmanter som ikke etterfølger reglene, vil kunne bli bedt om å komme tilbake til ny 

undervisning neste år. 

Ved alvorlige regelbrudd på konfirmantleir vil vi kunne bli nødt til å avbryte leiroppholdet for 

den/de konfirmantene det gjelder umiddelbart, og til alle døgnets tider. Dette vil uansett gjelde 

dersom noen oppholder seg ulovlig ute om natten. 


