Kære konfirmander og konfirmandforældre på henholdsvis Beder Skole og Malling Skole,
Coronakrisen
Det er en undtagelsestilstand, vi med den indeværende coronakrise befinder os i. Meget lidt er, hvad
det plejer at være. Den velkendte struktur er suspenderet. Mange af os må på daglig basis
improvisere os frem. Oven i alt dette kommer, at manges sind og tanker uundgåeligt er hvirvlet ind i
urovækkende forestillinger om sygdom og livsvækkelse som følge af en infektion med coronavirus
– en infektion, der både kan ramme os selv og vore nærmeste.
Folkekirken er lukket ned
”Danmark er lukket ned”, som det udtrykkes. Og folkekirken er (så godt som) også lukket ned. Der
holdes ikke højmesser søndag formiddag. Den forestående påske står for at skulle højtideligholdes
på anden vis end med festlige gudstjenester i landets kirker. Og hvad værre er: Forårets
konfirmationer kan ikke gennemføres – hverken i Beder eller i Malling eller noget andet sted. Det
er med stor beklagelse, at vi ikke er i stand til at holde årets konfirmationer på de tidspunkter, som
har været kendt i årevis, og som vi alle har planlagt efter. Men vi må erkende, at den globale
sundhedstrussel forårsaget af spredningen af coronavira udgør en sand overmagt i dén henseende.
Konfirmationerne i maj er aflyst
Efter at have holdt et møde med kirkeministeren i går, onsdag den 18. marts, besluttede
biskopperne, at alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse. Dette indebærer for os
konkret følgende aflysninger:
Beder Kirke
Konfirmation af 7. B: fredag den 8. maj kl. 10.00 i Beder Kirke - AFLYSES
Konfirmation af 7. C: søndag den 10. maj kl. 10.00 i Beder Kirke - AFLYSES
Malling Kirke
Konfirmation af 7. A: fredag den 8. maj kl. 10.00 i Malling Kirke - AFLYSES
Konfirmation af 7. B: lørdag den 9. maj kl. 10.00 i Malling Kirke - AFLYSES
Konfirmation af 7. C: søndag den 10. maj kl. 10.00 i Malling Kirke - AFLYSES
Nye datoer for konfirmationerne
Biskopperne opfordrede til, at nye datoer for konfirmationerne fastsættes lokalt så hurtigt som
muligt. På baggrund af indgående overvejelser er vi nået frem til følgende nye datoer for
konfirmationerne:
Beder Kirke
Konfirmation af 7. B: lørdag den 22. august kl. 10.00 i Beder Kirke (præst: Brian Ravn Pedersen)
Konfirmation af 7. C: søndag den 23. august kl. 10.00 i Beder Kirke (præst: Karen Holm Agersnap)
Malling Kirke
Konfirmation af 7. A: lørdag den 22. august kl. 9.30 i Malling Kirke (præst: Karen Holm Agersnap)
Konfirmation af 7. B: lørdag den 22. august kl. 11.30 i Malling Kirke (præst: Christine Bugge)
Konfirmation af 7. C: søndag den 23. august kl. 10.00 i Malling Kirke (præst: Christine Bugge)
Forbehold
De ovenfor fastlagte, nye datoer for konfirmationerne i Beder og Malling er fastlagt i stor
forhåbning om, at de kan stå fast, at vi med netop disse datoer i sensommeren har bevæget os
hinsides risikoen for, at konfirmationerne skal udskydes yderligere. Men hvis der er noget, de
seneste uger har lært os alle, ja, så er det vel netop, at tingenes tilstand hurtigt kan ændre sig i

uforudsigelig retning. Derfor bliver vi for alle tilfældes skyld nødt til at lægge et forbehold ind i
fastsættelsen af de nye datoer for konfirmationerne – et forbehold, der går på, at såfremt
statsministeriet, kirkeministeriet og bispekollegiet skulle træffe nye beslutninger af hensyn til den
almindelige folkesundhed, som vil indebære en yderligere udskydelse af konfirmationerne, ja, så
må vi dermed indse, at datoerne ikke kunne stå fast. Vi satser på, at det ikke kommer til at ske.
Hold modet oppe
Gennem den smitsomme sky af coronavira fornemmes det trods alt, at foråret titter frem i det blide
lys og milde temperaturer, i pyntelige vintergækker, erantisser og påskeliljer. Gid disse forårstegn
må plante et håb i os alle om, at undtagelsestilstanden snart vil ophøre, at den genkendelige og
nogenlunde strukturerede hverdag vil vende tilbage inden alt for længe, at uroen i os alle må bringes
til ophør – vel vidende, at den beklemmende periode, vi nok kun lige befinder os i begyndelsen af –
med udbredt coronaforårsaget sygdom blandt vore svage og ældre – uvægerligt vil give anledning
til smerte og sorg for nogle af os.
Vi håber, at I alle kan holde modet oppe – og modet må I endelig gerne smitte hinanden med.
Med kærlige hilsener
Karen Holm Agersnap
sognepræst i Beder og Malling

Christine Bugge
sognepræst i Malling

Brian Ravn Pedersen
sognepræst i Beder

Den 19. marts 2020

Dokumentation
Opdateret vejledning fra biskopperne, hvori det nævnes, at konfirmationerne foreløbigt udskydes til
efter pinse (lokaliseret 18. marts 2020):
https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/opdateret-vejledning-fra-biskopperne

