
 

PRAKTISK INFORMASJON 

 

 

Noe mer «tørr og kjedelig», men nyttig informasjon før morgendagens 

konfirmasjonsgudstjenester. 

 

OPPMØTE 

Konfirmantene må være på plass senest 30 minutter før gudstjenestene. Familie og gjester bør 

også beregne god tid. 

 

REGISTRERING 

Tusen takk for listene jeg har fått tilsendt av de fleste av dere. De som ikke har sendt må gjøre det 

umiddelbart! 

Ved ankomst må alle innom registreringen og få krysset av at de er kommet. Vi må vite hvem av 

de på listene som faktisk er tilstede. Familie og øvrige gjester er registrert under konfirmantens 

navn. Man sier altså til kirkeverten hvilken konfirmant man er gjest hos og blir registrert som 

tilstede. 

 

TILVISTE PLASSER 

Konfirmantene har sine stoler helt fremme – i den delen av kirken som kalles koret. Familie og 

gjester er plassert i delen av kirken som heter skipet (der man vanligvis sitter) og må finne 

benkene med konfirmantens navn. I «første sete» i benkeradene ligger det lapp med 

konfirmantenes navn. Dette er benkene dere har tilgjengelige for familie og gjester. Det skal være 

en tom benk mellom ulike konfirmanters gjester. Dere må selv plassere dere på benkene slik at 

dere overholder meters avstand til de av gjestene dere ikke er i kohort med. Til de ni første radene 

må dere også beregne å bruke benkene i sideskipet. Navnelappene i benkene er ikke alfabetisk 

ordnet. 

 

FORBØNNSHANDLINGEN 

Det er helt frivillig om foreldre og faddere ønsker å reise seg i benkeraden når konfirmanten 

kommer fram til forbønn. Dere er velkommen til å gjøre det, og velkommen til å la være. 

 

START OG SLUTT 

Dere får program for gudstjenesten ved ankomst. Her finner dere hele gangen i gudstjenesten. 

Delta gjerne i sangen og i felles liturgiske elementene. 

Gudstjenesten starter med at konfirmantene kommer inn i prosesjon og alle reiser seg. 

Sogneprest Hjalmar gir tegn når vi kan sette oss. Konfirmantene setter seg først. 

Gudstjenesten avsluttes med at konfirmantene går ut i prosesjon. Da står vi allerede og blir 

stående. Vanligvis følger man på med at de fremste radene går ut først, men i morgen skal 

gjestene på de bakerste radene gå først ut. Gå helt ut av kirken og hold avstand til andre. Etter at 

bildene er tatt må konfirmanten gå inn igjen og henge tilbake konfirmantkappen. 

 

Vi gleder oss ☺ Hjertelig velkommen til flotte konfirmasjonsgudstjenester ☺ 

 

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



TIDSPUNKTER KONFIRMASJON 

 

 

 

22. august kl. 10.00 

• Alexander Flatebø Rislå 

• 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 

• Aslak Nakbi 

• 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

 


