
Kjære konfirmantforeldre i Skøyen kirke 
Håper det er bra med dere og konfirmantene! 
 

Også konfirmasjonstiden har blitt annerledes enn planlagt denne våren, og det er 
fortsatt knyttet stor usikkerhet til tiden fremover. Det er mye vi skal og ønsker å gjøre 
sammen med konfirmantene, som blir vanskelig å få til – som f.eks. konfirmantleiren 
til sommeren.  
 

Menighetsrådet har drøftet situasjonen og laget en ny plan for konfirmasjonstiden, 
med en kvalitet på innhold og form som gjør året som konfirmant til det det skal 
være.  
 

Menighetsråd og stab har ikke tatt lett på dette valget, og vi vet at noen nå blir glade 
og lettet, mens andre blir skuffet. Det siste beklager vi veldig, og vi håper vi kan finne 
gode løsninger. 
 

Kort oppsummert har Skøyen menighetsråd valgt å skyve på konfirmasjonstiden og 
utsette konfirmasjonsgudstjenestene til mars 2021. Vi håper med dette å gi mulighet 
til en fullverdig og god konfirmasjonstid, og en fin feiring i hjem og kirke, for alle. (Se 
nærmere info opp nytt opplegg lenger nede.) 
  

Litt mer om grunnlaget for avgjørelsen:  
Skøyen menighet må forholde seg til kirkens nasjonale råd som er laget sammen med 
nasjonale helsemyndigheter. Samfunnet åpner sakte opp, og det vil kirken også gjøre, 
men dette er ikke nok nå til at vi kan gi konfirmantene den konfirmasjonstiden vi skal 
og ønsker, med opplevelser og fellesskap. Leir og helgesamlinger kan ikke 
gjennomføres av hensyn til antall personer samlet og smittevernregler. 
 

Når det gjelder høsten er det høyst usikkert hvordan ting ser ut i september, også 
med tanke på hva slags feiring det blir mulig å gi konfirmantene våre, både hjemme 
og i kirken, selv om det ville vært mulig å gjennomføre noe i mindre skala. 
 

Vi kan ikke lenger se an hvordan situasjonen utvikler seg, siden dette handler om 
leieavtaler med leirsted, festlokaler, catering o.l., noe som kan få store økonomiske 
konsekvenser dersom avtaler avlyses for sent. Dette handler også om familie og 
venners planlegging og bestilling / avbestilling av evt. billetter til konfirmasjonsfeiring 
i Oslo. Hadde vi kunnet vente og se, hadde det vært fint, men det er ikke ansvarlig 
overfor noen.  
 

Allikevel er det mest tungtveiende argumentet for å forskyve konfirmasjonstiden at vi 
ønsker å gi alle konfirmantene gode opplevelser og læring i fellesskap, og erfaringer 
og minner å ha med seg videre i livet. Dette håper vi å få til ved å forlenge 
konfirmasjonstiden, og vi ønsker å gjennomføre leir, gudstjenester og fest på en 
forsvarlig måte, uten at det kolliderer med eksamener og annet viktig i 10. klasse. 



 

Fornyet plan for konfirmasjonstiden: 

 Før sommeren: Vi vil allerede i uke 22 møtes i smågrupper. Informasjon om 
samlingene sendes snart ut.  

 Til høsten: 3 samlinger i grupper på den størrelse som situasjonen til enhver 
tid tillater. 

 Vinteren 2021: Vinterleir første del av vinterferien, lørdag 20. - onsdag 24. 
februar, på Vats fjellstue på Ål. (Her blir det gode muligheter for alpint, 
langrenn, aking og annen aktivitet ute) 

 Konfirmasjonsgudstjenester helgene 13. og 14. mars og 20. og 21. mars. Ved å 
sette opp to helger mer enn dobler vi kapasiteten, og tar høyde for at 
konfirmantene kan ha med seg mange i kirken selv om det evt. er restriksjoner 
fortsatt. Skjema for ønsket gudstjeneste sendes ut på fredag denne uken.  

  
 

Vi tror og håper at dette annerledesåret for -05 konfirmantene blir et bra 
konfirmantår for alle! Ta kontakt hvis noe er uklart eller dere har behov for 
tilrettelegging ut over det skisserte opplegget.  
 
Vi vil oppdatere hjemmesiden vår (skoyenkirke.no), slik at gjeldende plan til enhver 
tid vil ligge der.  
 
 
 
Skøyen kirke, 5. mai 2020. 
 

Vennlig hilsen  
Eva Klokkerud 
 

prest og konfirmantansvarlig i Skøyen menighet 
mobil: 40814307 
 
 
 
 

 

Følg Skøyen kirke på Facebook (facebook.com/Skoyenkirke). 
Her finner du fortløpende informasjon om det som skjer i 
kirken generelt – digitalt og i kirkerommet. Du kan gjerne 
oppfordre konfirmanten din til å følge gudstjenesten som 
strømmes på Facebook førstkommende søndag, 10. mai kl. 
11. Skriv en kommentar om at dere følger med, så kan den 
være en av de åtte gudstjenestene konfirmanten skal delta 
på i løpet av konfirmasjonstiden. 


