August 2020
Kære konfirmander og familier!
Jeres konfirmation nærmer sig, og vi glæder os til at fejre jer!
Vi er så tæt på datoen nu, at vi ved præcis, hvilken ramme, vi har at arbejde inden for, i
forbindelse med afvikling af årets konfirmationer. Da vi udskød datoerne i foråret, havde vi helt
sikkert håbet, og også forventet, at vi kunne holde konfirmation, som vi plejer, når vi kom helt hen
i slutningen af september.
Den forventning har vist sig ikke at holde stik, for Covid19 er her stadig, og vi har stadig
retningslinjer at arbejde ud fra, som sætter nogle ret håndfaste grænser for, hvordan vi kan
arrangere konfirmation i vores kirker.
Retningslinjerne er udstukket fra højere sted, fra Kirkeministeriet, og derfor er vi lokalt ikke herrer
over de regler, vi har fået. Vi er underlagt reglerne, præcis som I. Andet og mere er der sådan set
ikke at sige til det. Se evt. medsendte link, som henviser til retningslinjerne for Folkekirken.
Det er, som det er!
Men det skal ikke stå i vejen for den glæde og taknemmelighed, en konfirmation handler om. De
unge skal fejres på behørig vis, og regler og retningslinjer skal ikke sætte skår i glæden.
Tværtimod! Vi skal glæde os desto mere over, at det rent faktisk er muligt at holde konfirmation
og feste. At det ikke er nogen selvfølge, har de seneste måneder vist klart og tydeligt.
I forhold til de retningslinjer, vi arbejder under, har vi prioriteret, at I kan få et tidspunkt for
konfirmation, som ikke er væsentligt anderledes end det, I oprindeligt fik. Sådan at det
forhåbentlig ikke ødelægger de planer, I har lagt for den efterfølgende fest. Og vi har prioriteret, at
konfirmanderne kan have 7 gæster med i kirken. Altså 1 konfirmand + 7 gæster.
Hver konfirmand sidder med sin familie på én bænk. Der skal være mindst 2 m2 pr. person, og vi
har derfor delt konfirmanderne ind i hold på mellem 8 og 11. Antallet af gæster i kirken er ens for
alle, uanset hvilken kirke og hvilket hold, man er på. Se den medsendte plan.
Det betyder desværre, at vi ikke kan synge fællessang, men musik er der heldigvis alligevel, da
organist og kirkesanger synger og spiller for os.
Konfirmationerne varer ½ time, og vi har sat 20 minutter af til at rengøre kirkerne mellem de
enkelte hold. Vi vil derfor bede jer om at ankomme så præcist som muligt til kirken på det
klokkeslæt, I har fået opgivet. Frivillige fra menighedsrådet guider jer venligt ind og ud af kirken i
den rigtige rækkefølge, så vi undgår, at folk stimler sammen i en stor gruppe foran kirken.
Med hensyn til parkering vil vi bede om, at man så vidt muligt parkerer ved Lumby Sognegård, H.C.
Lumbyes Vej 40A og går til fods til Lumby kirke. Ca. 100 meter.

I Stige er der ikke meget plads til parkering. Hvis man har mulighed for at gå hjemmefra til kirken
og vejret er godt, opfordrer vi til, at man gør det. Ellers henviser vi til parkeringsplads ved Stige
Børnehave og ved Stige kirke. Der skal være plads til, at bussen kan passere på Skippervej.
Der er desværre ikke mulighed for at tage fælles billede af konfirmandholdet, men I må gerne tage
billeder i kirken under gudstjenesten, hvis blot I bliver siddende på jeres plads i kirken. Man er
efter konfirmationen velkommen til at finde et sted udenfor på kirkegården og tage billeder af
konfirmanden, men det kan ikke lade sig gøre at komme ind i kirken igen, når konfirmationen er
slut.
Bag kirken er der en bemandet pavillon, hvor man kan aflevere telegrammer, hilsner og evt. roser
til konfirmanderne. Frivillige tager imod hilsner til konfirmander fra kl. 8.00 og fordeler det hele i
poserne. Når konfirmanden går ud af kirken efter konfirmationen, går vejen forbi pavillonen, hvor
posen udleves. Til konfirmanden.
Man forlader kirken, hen over kirkegården, ad en anden vej, end man kom ind. Hvis konfirmanden
skal hentes i et køretøj, henviser vi derfor for Stige Kirkes vedkommende til udgangen ved Stige
Børnehave og udgangen ved Lindehaven. Og for Lumby Kirkes vedkommende til udgangen ved
graverhuset på Kvadrillevej, og til udgangen på hjørnet af H.C. Lumbyes Vej og Kvadrillevej. Se
vedlagte kort over kirkerne og kirkegårdene.
Vi håber, at de medsendte planer er forståelige og overskuelige for jer. Rammen kan der desværre
ikke ændres på, men er noget uforståeligt eller uklart, er I velkomne til at skrive eller ringe til os.
Så skal vi forsøge at svare på jeres spørgsmål.
Når alt dette er sagt, så skal vi ved fælles hjælp have en god konfirmationsdag. Vi fra kirkens side
har i hvert tilfælde tænkt os at gøre vores absolut bedste for det . Det, vi kan gøre, vil vi gøre.
De hjerteligste hilsner fra kirkernes menighedsråd, ansatte og præster

Kontakt:
Præst Mette Gabelgaard, mga@km.dk, tlf. 23 29 63 49
Kordegn Karen Van Durme, kvd@km.dk, tlf. 66 18 70 66
Kirkegårdsleder Camilla Philipsen, lumby-stige@kirkegaard.mail.dk, tlf. 29 24 78 32
Præst Karen Nedergaard, kane@km.dk, tlf. 65 95 50 42

Link til Folkekirkens retningslinjer:
https://www.fyensstift.dk/biskoppen/vejledninger/afstandskrav-og-antal-personer-i-kirkerne-tilgudstjenester-og-kirkelige-handlinger

Kirkeministeriets retningslinjer:

COVID-19: Ajourføring af retningslinjer for en ansvarlig genåbning
af folkekirken og andre trossamfund og FAQ om samme den 20.
august 2020
Christa Hector Knudsen

Da Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt ny bekendtgørelse vedr.
forsamlingsforbud m.m. har Kirkeministeriet opdateret såvel retningslinjer som
FAQ den 20. august 2020
Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod
adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen
gælder fra den 19. august 2020.
De fleste af de regler og retningslinjer, der hidtil har været gældende for kirke- og troslivet, er forlænget indtil
den 31. oktober 2020.
Som noget nyt er er udendørs begravelser og bisættelser og den del af en begravelse eller bisættelse, som
finder sted udendørs, omfattet af et forsamlingsforbud på 200 personer – uanset om deltagerne står op eller
sidder ned.
Ved indendørs begravelser og bisættelser - herunder den del af begravelsen/bisættelsen, der foregår i
folkekirkens eller andre trossamfunds lokaler - gælder forsamlingsforbuddet ikke, men her begrænses
deltagerantallet af arealkravet - maksimalt 1 pr. 2 kvm., hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, og 1 pr. 4
kvm., hvis deltagerne står op eller går rundt.
På baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets nye bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger m.m.,
har Kirkeministeriet revideret retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund. I
kan finde de reviderede retningslinjer her.

