
 
KONFIRM ASJON 22. AUGUST 
 
 
Her følger «tørr og kjedelig» informasjon før konfirmasjonsdagen 22. august. 
 
Dagens smittevernregler gir oss mulighet til å ha 200 personer til gudstjeneste. For at hver 
konfirmant skal få så mange gjester med i gudstjenesten som mulig har vi landet på at det 
blir to konfirmasjonsgudstjenester, første kl. 10.00 og den andre kl. 12.00. Da kan hver 
konfirmant ha med seg 15 gjester hver (altså konfirmanten + 15). På neste side finner dere 
fordeling av tidspunkter. Vi skal ikke være vanskelige på bytter, men vi er avhengige av at det 
uttrykkes bytteønsker fra begge gudstjenester for at det skal bli mulig å få til. 
 
Senest fredag 20. august kl. 23.00 må jeg ha liste over hvilke gjester hver konfirmant har med 
seg i gudstjenesten. Listen må inneholde navn, postnr og poststed, mobilnummer. For å gjøre 
håndteringen av de innsendte listene enklest mulig ber jeg dere fylle ut den listen på følgende 
måte: 
 
Fullt navn med fornavn først, PostNr og Poststed, mobilnummer (8 siffer uten mellomrom). 
Bruk komma for å skille mellom navn, postnr poststed, mobilnummer. Ett navn pr. linje 
med konfirmantens navn øverst. Eksempel: 
 
Konfirmant Konfirmantesen, 4878 Grimstad, 00000000 
Mor Konfirmantesen, 4878 Grimstad, 00000000 
Far Konfirmantesen, 4878 Grimstad, 00000000 
Søster Konfirmantesen, 0200 Oslo, 00000000 
Venn Vennesen, 4870 Fevik, 00000000 
 
Skriv gjerne listen som tekst rett ut i en e-post (trenger ikke listen som et vedlegg). Unngå 
bruk av punkttegn/nummerering i begynnelsen av linjene. Send e-posten til 
geng@grimstad.kirken.no 
 
Onsdag 18. august fra kl. 15.00 – 17.00 blir det gjennomgang inkludert kappeprøving 
og gruppefotografering.  
Fredag 20. august kl. 14.15 – 15.30 blir det siste øvelse før den store dagen. 
 
Oppmøte søndag 22. august er senest 30 minutter før gudstjenesten. 
 
Vi gleder oss enormt til å se gjengen igjen og gleder oss til den store dagen 🤩 
 
Jeg er delvis utilgjengelig om dagen, men send meg gjerne en sms om det er noe dere lurer på 
så ringer jeg dere opp så fort jeg har anledning. 
 
| hilsen Gunnar i Kirka | 413 44 227  |  geng@grimstad.kirken.no 



 
TIDSPUNKTER KONFIRMASJON 
 
 
 
22. august kl. 10.00 

• Aslak Nakbi 

• Benjamin Kjære Arnebø 

• Benjamin Morvik Mørland 

• Ina Birkeland Høie 

• Jenny Hesnes Jarnes 

• Jonas Jacobsen 

• Kaya Ugland Møretrø 

• Luna Hovde Solberg 

• Malin Kvernes Eriksen 

• Thea Tomine Fuglestad Topland 

• Victor Nyhagen 

• William Yttervik Åsen 
 

22. august kl. 12.00 

• Alexander Flatebø Rislå 

• Aurelia Sørensen Kilsti 

• Emilie Skorstad 

• Erika Fæster-Granhaug 

• Filippa Marie Strand Flakk 

• Jesper Taxt Yttervik Andersen 

• Johannes Tønnessen 

• Leah-Synnøve Øvensen 

• Malene Akerø Løvsland 

• Malin Smådal 

• Mathias Klemmetsen 

• Sanna Øvrebø Koch 

• Thea-Kristine Follegg 
 


