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Kære konfirmander og forældre !
-

til jer, der forventer konfirmation i Hvinningdal kirke 19.april (7 a Hvdal) og i Balle lørdag d.
25.april ( 7 a Balle og enkelte Skægkærelever)

I den kommende periode vil jeg her fra vores hjemmeside forsøge at kommunikere omkring den
forestående konfirmation med de vanskeligheder, som corona-pandemien medfører.
I er meget velkomne til at maile mig på LOKI@KM.DK eller ringe/sms´e på 30 53 41 37. Jeg vil bruge
enkelte forældres AULA til at gøre opmærksom på nye opslag.
Først : jeg er meget ked af situationen og forstår godt, hvis man både er ked af det og frustreret. Jeg
synes , at de unge mennesker fortjener en dejlig fest lige efter bogen med solskin og højt humør.
MEN vi er særligt i år nødt til at ændre noget af hensyn til dem, der bliver hårdest ramt af
sygdommen. Heldigvis vil yngre mennesker som hovedregel ikke blive truet på livet. Men af hensyn
til ældre, svage og syge gør vi os umage for at forsinke sygdommens forløb, så flest muligt når hen til
den dag, en god vaccine er klar.
Også for mig er det ukendt land og jeg lytter gerne til gode råd og forslag. Uden at lægge mig fast på
en bestemt løsning, kan jeg skitsere nogle muligheder her
1. Konfirmation på den oprindelige dato, men med kun 4 gæster ud over konfirmanden. (F.eks.
2 forældre og 2 bedsteforældre.) Derefter den planlagte fest. Denne løsning har 3
svagheder: Sygdommen vil sikkert toppe i april,mange spisesteder vil være lukkede og vi kan
løbe ind i et regulært forbud.
2. Ligesom 1 men med en meget lille fest bagefter på dagen og så en større fest i
eftersommeren. Svagheder: problem med at finde spisested og vi kan løbe ind i et regulært
forbud..
3. Alt aflyses på den oprindelige dato, og ny konfirmation forsøges i sidste halvdel af august
eller i september på en lørdag formiddag. Svaghed: problem med at finde spisested.
4. Kom gerne med gode forslag ….
I øjeblikket oplever vi stor sårbarhed. Guds søn deler sårbarheden med os, så lad det være en trøst,
og glem ikke aftenbønnen ! Man må gerne bede for sig selv, for mere håb, mindre bekymring, men
glem heller ikke dem omkring jer !
Tegn gerne korsets tegn pande- bryst- skulder-skulder og sig til jer selv: Jeg er Guds barn !
Det er det inderste i konfirmationen !
Kærlig hilsen til alle mine gode konfirmander – og deres familier
Lars Kirkeby

