Siden landets biskopper meddelte, at alle konfirmationer er udsat, har I alle sikkert været meget spændte
på en ny dato for konfirmationen. Det er helt usædvanlige forhold og jeg håber, at de unge mennesker i
sidste ende får en fantastisk dag.
Jeg vil understrege, at de nye datoer fortsat vil være med et forbehold, idet omstændighederne er som de
er og der ingen garantier kan gives for, hvordan Corona-situationen ser ud i månederne der kommer. Det er
selvfølgelig mit håb, at de nye datoer ikke skal blive påvirket heraf. Det kan heller ikke garanteres, at der
ikke vil være særlige restriktioner, hvor det kun er forældre og søskende, der må deltage. Men lad os håbe,
at vi kan holde det helt traditionelt.
De nye datoer er som følger:
Den oprindelige a-klasse: Lørdag den 15.08.2020 kl. 10.30
Den oprindelige b-klasse: Lørdag den 22.08.2020 kl. 10.30
Den oprindelige c-klasse: Søndag den 23.08.2020 kl. 10.30
Det er i udgangspunktet denne fordeling klasserne imellem. Situationen taget i betragtning, vil der være
mulighed for at flytte til en af de andre dage, hvis datoen ikke passer. Det kan være at der er en anden
konfirmation i familien. Vi står alle med et nyt puslespil, som ellers har været på plads i flere år.
Det er vi forstående overfor. Men i udgangspunktet er det denne struktur vi følger.
Det er som tidligere nævnt endnu uklart, hvordan resten af undervisningen vil forløbe. Det er endnu ikke på
plads. Men det vigtigste er de nye datoer. Forældrerådet vil træffe afgørelse om placering af blå mandag og
få det på plads. Det vil selvfølgelig være oplagt, at blå mandag ligger efter alle er konfirmeret.
Jeg håber at I alle kan få det til at hænge sammen. Tak for jeres forståelse og tålmodighed.
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