Kære konfirmander og konfirmandforældre
Coronavirussen har ændret mange af vores planer. Men hver eneste ændring tjener det gode formål, at
begrænse smitten og komme tilbage til den gode, almindelige hverdag igen. Og en af de mange ændringer
er desværre også, at konfirmationerne den 26. april og 3. maj og 8. maj bliver udskudt. Jeg er klar over, at I
konfirmander vil drage et dybt suk og sige åh-nej. Nu skal I gå og glæde jer endnu længere til jeres store
dag. Men det gode ved ændringen er, at jeres bedsteforældre og de ældre i slægten kan deltage uden at
tage en risiko med deres helbred, og at I kan holde festen i sommervejret. Jeg kommer tidligt med
udmeldingen, da det er meldt ud fra officiel side, at alle konfirmationer i landet skal udskydes til efter
pinse. Juni kan vi risikere, at vi fortsat har en epidemi. Juli og halvdelen af august er ferietid. Jeg er på
kursus i uge 37. Slutningen er september er at trække ventetiden for længe. Så derfor nedenstående
datoer, som jeg vil bede jer om at tage til efterretning, da det ikke vil være muligt at imødekomme
individuelle ønsker.
Jeg foreslog at konfirmanderne eventuelt kunne konfirmeres 1-3 ad gangen og med kun forældre og
søskende ved en superkort ceremoni på de oprindelige datoer. Men det vil ikke blive festligt. Måske har vi
også på det tidspunkt påbud om kun at samles 10 ad gangen. Efter drøftelse med provst og kolleger
frafalder jeg forslaget.

De, der skulle konfirmeres den 26. april kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke vil blive konfirmeret lørdag den 29.
august kl. 10.30
De, der skulle konfirmeres den 3. maj kl. 10.30 i Kirke Saaby kirke vil blive konfirmeret søndag den 30.
august kl. 10.30
De, der skulle konfirmeres i Kisserup kirke den 8. maj, vil blive konfirmeret den 23. august kl. 10.30

De aftalte møder med konfirmanderne den 16. og 23. april annulleres. Jeg melder senere ud, hvornår jeg
gerne vil mødes med konfirmanderne til generalprøverne, genopfriskning af ansigter og navne og et
hyggeligt rendezvous med pizza og andet godt. Det bliver i august måned efter sommerferien og vil tage 23 timer. I vil få datoen og tidspunktet på dagen i april.
I er velkommen til at kontakte mig. Ikke for at få ændret de nye datoer, men hvis I gerne vil have uddybet
ovenstående eller har spørgsmål. I kan ringe direkte til mig på tlf. 40624482 eller skrive på min e-mail eller
fange mig på Messenger.
Jeg håber, at I alle passer godt på jer selv og andre med de råd vi får fra sundhedsmyndighederne. Og til
jer konfirmander: Dronningen foreslog, at man også kan hygge sig digitalt med hinanden i denne tid. Ikke
det værste råd at få fra en dronning i en tid, hvor man skal passe på ikke at smitte andre eller blive smittet.

Bedste hilsener
Poul

NB Hvis nogle ikke skulle modtage den e-mail, vil jeg for en sikkerheds skyld bede jer om at dele denne
meddelelse med andre kommende konfirmander/konfirmandforældre

