Torsdag, den 19. marts 2020

Kære konfirmander og forældre!
Så har vi i samarbejde med de øvrige kirker i vores provsti, som dækker alle sogne rundt om Odense,
fundet nogle nye datoer for konfirmation.
Vi præster i Hjallese Provsti har i samarbejde med vores provst Paw Kingo Andersen forsøgt at fordele
datoerne, så alle konfirmationer ikke falder på de samme tidspunkter. Mange af os har valgt at udsætte
konfirmationerne til efteråret 2020. Det er der flere gode grunde til. Vi forventer, at mange kirkelige
handlinger som dåb og vielser vil blive udskudt til maj/juni, så ved at vente til september med
konfirmationer, så får vi overordnet set fordelt presset med hensyn til at finde festlokaler, restauranter og
leverandører til konfirmationsfesten. Det indgår også i vores overvejelser, at helt fuldstændig sikre på, at
alt igen er oppe at køre som normalt i begyndelsen/midt juni, kan vi ikke være. Vi vil med andre ord ikke
risikere, at vi igen skal finde nye datoer, fordi juni alligevel viste sig at være for tidligt.
Dertil kommer, at nye datoer i september forhåbentlig vil give os mulighed for at gennemføre den tur til
Flensborg, vi måtte udsætte. Det vil altså sige, at vi håber i samarbejde med skolerne at afvikle turen i slut
august/begyndelsen af september + generalprøver, så vi også får lejlighed til at møde konfirmanderne igen
og få afsluttet forløbet på en god måde. De nye konfirmandhold, der skal konfirmeres i 2021, skal så starte
til konfirmandforberedelse efter efterårsferien.
Vi kan sagtens sætte os ind i den svære situation, I er i, med hensyn til planlægning af konfirmationer i
september. Umiddelbart er det jo en skuffelse for konfirmanderne, at deres fest må udsættes flere
måneder. Og mon nu konfirmationstøjet stadig passer, når vi når september, og hvordan er vejret til den
tid? Vi forstår, at det selvfølgelig giver jer mange bekymringer og ubesvarede spørgsmål. Men vi tænker,
tror og håber, at I nok finder en løsning på det hele hen ad vejen.
Med hensyn til Blå Mandag så er skolerne opmærksomme på, at de naturligvis skal gennemføres, og der
skal findes nye datoer herfor.
Så giv jer selv lidt tid til lige at fordøje det her og tænke over, hvordan I så rent praktisk kan få det hele
arrangeret på en ny måde. Uanset hvad, så er der intet i disse corana-tider, som kan være helt perfekt, når
alle planer på den her måde må laves om. Det er et fælles vilkår for os alle sammen. Derfor må vi alle
sammen gøre det så godt, vi nu kan.
Søndag den 20. september kl. 9.30 i Lumby Kirke
Søndag den 20. september kl. 11.00 i Lumby Kirke
Søndag den 20. september kl. 11.00 i Stige Kirke
Søndag den 27. september kl. 9.30 i Stige Kirke
Søndag den 27. september kl. 11.00 i Stige Kirke
Mange hilsner fra
Mette og Karen
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Søhusskolen
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Søhusskolen
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