Endring av klokkeslett for lørdagskonfirmasjon i Tune 26.mai 2018
Det er dessverre blitt en ny endring i tidspunkt for lørdagskonfirmasjonen i Tune kirke
26.mai. Datoen står, men klokkeslettene er blitt noe endret.
Dere fikk i høst beskjed at vi delte gruppen på 42 konfirmanter i to gudstjenester, kl 10.30 og
13.00. Det som ikke ble sjekket var evt bryllup denne dagen. Og vi hadde maks uflaks for det
var allerede meldt inn to bryllup, kl 13.00 og kl 14.30. Vi har jobbet iherdig for å få dette til å
gå opp. Og har nå landet på følgende løsning:
Det blir konfirmasjon kl 10.00 og kl 11.30 i Tune kirke 26.mai.
Det vil si at tidspunktet 10.30 er flyttet til kl 10.00. Tidspunktet 13.00 er flyttet til 11.30.
Vi ønsker å fortsette å ha to konfirmasjonstidspunkt og ikke gå tilbake til ett. Slik kan dere
fortsatt få ha med så mange gjester i kirken dere vil. Hadde vi gått for kun ett tidspunkt måtte
vi hatt et maks antall gjester pr konfirmant. Vi håper også dere synes det er en rett avveining.
Og at det å få ha med så mange gjester man vil veier opp for et nytt gudstjenestetidspunkt.
Brudeparene på sin side har gått med på å flytte sine bryllup til noe senere på dagen slik at det
ikke blir krasj.
Den størst utfordringen vår nå er at det kun vil være 30 minutter mellom de to
konfirmasjonene. Vi skal lage en god logistikk for å få dette til å gå så smurt som mulig. Men
det er mange mennesker som skal ut av kirken, og mange som skal inn til ny gudstjeneste. Det
hadde vært flott om spesielt dere som har konfirmasjon kl 11.30 kunne informere deres gjester
om at det ikke går an å komme inn i kirken før første gudstjeneste er over og kirken er tømt
(ca 11.15). Vi har troa på at så lenge folk er informert vil dette gå bra:)
Et annet tiltak vi tar er at konfirmantene på første gudstjeneste må bli tatt bilde av før de går
inn i kirken. Å ta enkeltbilder av deres konfirmanter i dress, kjole og bunad er det så klart tid
til etter gudstjenesten. Det ordner dere med selv. Men som gruppe, i kapper, foran kirken, må
vi ta bilde av dem før de går inn Det vil ikke være tid til å ta dette bildet etter konfirmasjonen
da neste gruppe konfirmanter er i kapellet og venter på kappene og på å få gå inn i kirken.
Akkurat hvordan vi skal gjøre logistikken rundet det å ta dette gruppebildet kommer vi tilbake
til. Kateket Kristin kommer til å ha logistikken denne lørdagen.
Vi beklager på det sterkeste de utfordringer dette evt fører til.
Ta kontakt om det er noe dere lurer på. Vi vil hjelpe og ønsker å være så løsningsorienterte
som mulig.
På vegne av konf.teamet
Kristin Tollefsen, kateketen.

