
KONFIRMASJONAR 2021 I NYSÆTER KYRKJE 

Me er inne i ei heilt spesiell tid. Covid 19 set sine klare avgrensingar på liva våre. Me ynskjer  

likvel å få til fine rammer rundt konfirmasjonane våre denne hausten. Her kjem ein del 

informasjon som er viktig at de les. 

GJESTER I KYRKJA 

Eg må endra på talet gjester i kyrkje. Det er ikkje plass til 200 menneske i Nysæter kyrkje når 

me må halda ein avstand på 1. meter. Talet vert 12 gjester pr. konfirmant 

Me må ha lister med namn og telefonnr til gjestene i kyrkja. Denne lista tek konfirmanten 

med til øving. (De finn tidspunkt for øving på namnelista) Når de kjem til kyrkja på 

konfirmasjonsdagen vil de få tilvist plasser. Sjuke personar kan sjølvsagt ikkje delta i kyrkja. 

STREAMING AV GUDSTENESTE 

For at alle gjestene til konfirmanten skal kunna få del i sjølve konfirmasjonsgudstenesta. 

Jobbar me med å streama gudstenestene. Dette vil bli gjort med eit opptak frå midtgangen. 

Det vil ikkje bli zooma inn på konfirmantane. Me må ha samtykke frå dykk. Dersom de ikkje 

tek kontakt, ser me det som eit samtykke. Dersom de ikkje samtykker, må me ha 

tilbakemelding innan mandag 24.08. 

FOTOGRAFERING 

For å ikkje laga kaos ved fotogafering etter gudstenesta. Vil me stilla konfirmantane opp på 

sida av kyrkja. Berre 1 frå kvar konfirmant kan koma og ta bilete. (om veret skulle vera 

dårleg, tek me det inne.) 

FESTEN  

Eg har fått ein del spørsmål når det gjeld feiring av festen. Etter Folkehelseinstitutte sine sider 

er dette reglane: 

Heime: Maks 20 personar. Ein meter til dei som ikkje er i same husstand. Ein meters regelen 

overstyrer talet på gjester. 

Leigd lokale: Ein kan laga eit arrangement der ein må ha ein arrangør. Dei som er tilstades 

skal kunna halda 1 meters avstand til andre som ikkje er i same husstand under heile 

arrangementet. På eit arrangement kan ein vera 200 tilstades. Men 1 meters regelen overstyrer 

talet på gjester.  

Arrangøren er ansvarleg for: 

• å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell 

senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å 

nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal 

denne slettes etter 10 dager. 

• å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet 

• å følge relevante standarder om smittevern 

• å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet 

 


