Kære konfirmander og konfirmandforældre

”Coronavirus er en farlig gæst. Den spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt.”
Det er en frygtelig, helt uvirkelig og helt uoverskuelig situation vi alle står i på grund af den grusomme
Coronavirus, der er kommet her til Danmark – ja, til verden.
Smittefaren er som vi alle ved ubeskrivelig stor, og derfor er Danmark lukket ned.
Det er kirken med gudstjenester, konfirmationer og aktiviteter dermed også.
Det er endnu uvist, hvornår vi kan afholde konfirmationer.
Vi kan jo da i hvert fald ikke gøre det i sommerferieperioden, og det er nok usandsynligt, at vi kan få en dato
inden, derfor har undertegnede præster ved Holme kirke besluttet at afholde konfirmationer på følgende
tidspunkter:
Vi må naturligvis tage forbehold med hensyn til retningslinjer udstukket af ministeriet, og det kan efter
forholdene og diverse retningslinjer blive nødvendigt at give nøjagtige tal på, hvor mange familiemedlemmer
hver enkelt konfirmand må tage med.
Lørdag den 22. august: Holme Skole
7.c. kl. 9.00: Kirsten Hald
7.a. kl. 10.30: Kirsten Hald
7.b. kl. 12.00: Benedikte Vejlby Baggesgaard

Inden konfirmationerne vil der naturligvis være en generalprøve osv. efter skolernes sommerferie, derom får
I nærmere besked.
Der er med stort vemod, at vi må skuffe alle jer forventningsfulde konfirmander og forældre, der har glædet
jer så meget til konfirmation i april. Men vi står i en meget skæbnesvanger situation, og det eneste vi kan er
at gøre den aller, aller største indsats for at formindske coronasmitten. Vi må passe på hinanden og os selv,
og med alle forholdsregler i brug give en hjælpende hånd til dem, der har brug for hjælp i denne grusomme
tid.
Fremtiden kender ingen af os, men vi må have lov til at tro og håbe på lysere tider for os alle, og som
dronningen sagde i TV den 17. marts:
”Det er helt naturligt, at vi er bekymrede, men lad os sammen skabe nyt håb i en svær tid. Den eneste vej
fremad er at stå sammen. Det kan kun ske, når vi alle tænker os om og gør det samme på samme tid – og i
rette tid.”
Mange kærlige hilsner og tanker til jer alle
Benedikte Vejlby Baggesgaard
bvb@km.dk

Kirsten Hald
kiha@km.dk

