Gjellerup, 18. marts 2020

Kære konfirmander og forældre!
Hvor kan der ske meget på kort tid!
Da vi mødtes til forældreaften
tidligere på måneden, var der vist
ingen af os, der troede på, det ville
komme hertil.
Vi sidder hver dag – ligesom jer – og
følger med i udviklingen af Coronavirusset, og med de nye udmeldinger
fra myndighederne er det tid til en hilsen fra os.
Der sker meget på kort tid i disse dage, og derfor er vi nødt til at gøre opmærksom på, at dette
brev skal læses med ”opdateres løbende” i baghovedet.
MEN den seneste melding fra landets biskopper kræver, at ALLE KONFIRMATIONER UDSKYDES
FORELØBIGT til efter pinse. For at være på den sikre side, skubber vi konfirmationerne til den
29./30.august på følgende måde:
Lørdag d. 29. august
Kl. 9.00 Brians Hammerumhold
Kl. 10.30 Inge Maries Hammerumhold
Kl. 11.50 Brians Gjelleruphold
Søndag d. 30. august
Kl. 9.00 Mikaels Gjelleruphold
Kl. 10.30 Inge Maries Gjelleruphold
Antallet af gæster i kirken vil afhænge af myndighedernes udmeldinger til den tid.
NB! Er disse datoer fuldstændig umulige for jeres familie, så kontakt os! Så finder vi en løsning for
netop jeres konfirmand!
Vi ved godt, at det ikke er det, I alle sammen har gået og drømt om og planlagt hen imod. Men vi
vil gøre alt for, at vi sammen kan skabe nogle gode konfirmationsdage i Gjellerup Kirke til august!
Vi håber meget, at vi vil få mulighed for at mødes med jer på holdene inden sommerferien, så vi
kan få sluttet dette lidt anderledes forløb godt af sammen. Generalprøverne vil først ligge til
august.
Undervisningen er jo også aflyst, men vi vil hver især sende nogle små opgaver ud til jer, så I ikke
føler jer helt glemt 

I forhold til gudstjenestekrydser… Alle landets gudstjenester er pt. aflyst, hvilket gør det temmelig
svært at komme i kirke! Men på facebook er der rig mulighed for at se en af de mange livestreamede gudstjenester, ligesom man på dr.dk altid kan finde søndagens gudstjeneste.
Med hensyn til Blå XXXdag, så er det aftalt med skolen, at der nok skal findes en løsning også til
august. Ugedag er uvis. Det kan også være en lørdag. Men dette blot til info. I forældre aftaler
nærmere med skolen, når det bliver hverdag igen.
Kontakt os endelig ved spørgsmål eller kommentarer! Vi må sammen finde en vej i det her.
Kære konfirmander. Vi savner jer og håber på snarest at kunne få lov til at mødes med jer igen!
Tirsdag og fredag morgen er ikke det samme uden jeres skønsang og guldkorn. Vi er her stadig! Så
sig endelig til, hvis I har brug for en snak eller en gåtur – med et par meter imellem os

De bedste hilsener
Mikael (40212025 – mgs@km.dk), Brian (22865569 – biv@km.dk) og Inge Marie (24415010 –
inmh@km.dk

