DETTE MÅ DU VITE OM KONFIRMASJON
Kirkene er uansett ikke åpne for andre enn inviterte gjester ved
konfirmasjonene.
Generelle regler:
• ALLE skal bruke håndsprit før man går inn i kirken.
• Hver familie skal levere liste til kirkevergen med navn og telefonnummer til de
som er tilstede i kirken under konfirmasjonsgudstjenesten. Disse makuleres
etter 10 dager.
• 1-metersregelen gjelder, men personer i same husstand kan sitte sammen.
• Syke personer skal ikke være tilstede.
• Relevante standarder om smittevern og avstandskrav skal følges under hele
arrangementet.
• Ved besøk fra deler av landet der det er spredning av smitte, være ekstra
oppmerksom! Husk de som er i risikogruppen.
Tylldalen kirke, lørdag 5. september, kl. 12.00 - 2 konfirmanter
I Tylldalen kirke tillates inntil 70 personer, og dette bør være god margin.
Tynset kirke, lørdag 12. september, 31 konfirmanter
I Tynset kirke tillates inntil 150 personer.
Det avholdes tre konfirmasjonsgudstjenester, IKKE to. Dette fordeles med
10+10+11. Hver familie kan ha maksimun 14 gjester tilstede i kirken. Det benyttes
annenhver benk, men settes in en ekstra stolrekke foran. Det presiseres at
avstandsregelen på 1 meter skal gjelde, men personer i samme husstand kan sitte
sammen. Den enkelte familie bestemmer hvem som skal sitte på samme benk som
konfirmanten, det er ikke plass til 15 der. De som ikke får plass der, henvises til
benkene bak og på galleriet.
Tidspunkt for konfirmasjonene i Tynset kirke er slik:
Kl. 10.30, kl. 12.00 og kl. 13.30. Nærmere beskjed og fordeling blir gitt av
soknepresten.
Dette krever at alle bidrar til god flyt i arrangementene, slik at vi får både personer og
biler raskt ut og inn. Følg anvisninger og retningslinjer som blir gitt av vakter og
ansatte.
Brydalen kirke, lørdag 19. september, kl. 11.00 - 1 konfirmant.
I Brydalen kirke tillates inntil 20 personer.
Kvikne kirke, lørdag 26. september, kl. 12.00 - 6 konfirmanter.
I Kvikne kirke er det ikke praktisk mulig med mer enn inntil 50 personer for å holde
avstandskravet. Det vil komme nærmere informasjon om gjennomføringen der.

