
 

Darum Præstegård 22. april 2021 

 

 

Kære konfirmandforældre! 

 
Jeg er efter nøje overvejelse kommet frem til, at jeg bliver nødt til nu at præsentere jer for en plan for 

konfirmationen d. 20. juni 2021. Der er nemlig netop kommet lempelser på retningslinjerne i kirken, og disse 

lempelser bevirker, at vi begynder at nærmere os noget, der ligner acceptable forudsætninger for 

konfirmationerne. 

 

Det kan ikke understreges nok, at der er tale om en foreløbig plan. 

Den bliver selvfølgelig lavet om, hvis myndighederne kommer med nye anbefalinger, og det er jo både muligt, 

at det bliver til vores fordel, således at alle konfirmanderne kan konfirmeres samtidig (kl. 10), men også, at 

det med skærpelser bliver nødvendigt at splitte holdet yderligere op. 

 

Ingen fælles salmesang til konfirmationerne 

Ifølge de nye retningslinjer for folkekirken, må der nu – efter nøje udregning – være 40 personer i Darum 

Kirke, hvis der synges, men 80, hvis der ikke synges. 

Jeg har naturligvis valgt over fællessang at prioritere, at så mange konfirmander kan konfirmeres sammen, 

som muligt og have så mange gæster med i kirken, som muligt. 

Ifølge den foreløbige plan, vil vi altså ikke kunne synge i kirken d. 20. juni.  

Dog vil jeg undersøge, om menighedsrådet kan engagere nogle flere sangere, så der stadig bliver smuk og 

festlig sang, selv om det jo ikke er det samme! 

 

Det er på nuværende tidspunkt hensigten, at drengene konfirmeres kl. 9 og pigerne kl. 11. 

Da forældrene til en af drengene har valgt, at han skal konfirmeres i maj, bliver der 7 konfirmander på hvert 

hold.  

 

Antal gæster pr. konfirmand 

Og så det lille regnestykke fra den matematisk udfordrede præst: 

80 mulige kirkegængere – 7 konfirmander = 73/7 = 10,42 gæster pr. konfirmand, som jeg runder ned, således 

at hver konfirmand (FORELØBIG) kan have 10 gæster med hver.  

Kirkebetjeningen tæller ikke med i de 80. 

 

Covid-19 

Der skal ikke fremvises coronapas i kirkedøren! Men jeg opfordrer som tidligere alle ikke-vaccinerede til at 

have en negativ test, der er max 72 timer gammel, så vi på den måde viser hensyn til hinanden. Der skal bæres 

mundbind ved ind- og udgang i kirken, men ikke under gudstjenesten. Konfirmanderne er undtaget. 

 

Ingen tidsbegrænsning på gudstjenester 

Tidsbegrænsningen, hvor gudstjenester kun må vare 30 minutter, er ophævet med de nye retningslinjer. 

Det er jo rart for så vidt, at det er noget lettere at planlægge en gudstjeneste, når man ikke er tidsmæssigt 

begrænset. Men frygt ikke – det absolutte max for en konfirmationsgudstjeneste er for mig at se 60 minutter 

og det plejer at vare mindre end dét. 

 

Poser til telegrammer 

Menighedsrådet stiller en pose med navn frem i kapelbygningen til hver konfirmand. 

Her kan både gæster og andre fra sognet aflevere telegrammer til konfirmanderne. 

Konfirmandernes navne vil blive offentliggjort i sognebladet i juni måned samt i Ugeavisen onsdag d. 16. 

juni. 



 

Fancy køretøjer 

Hvis jeres konfirmand skal køres fra kirken i en vild bil med utallige hestekræfter, så har I pligt til at informere 

chaufføren om, at afhentningen skal ske på Laurentiusvej og ikke Sviegade, og at motoren skal være slukket 

på køretøjet, mens gudstjenesten er i gang. 

 

Generalprøve i kirken  

Forud for konfirmationsdagen skal konfirmanderne møde op i kirken til generalprøve, så de kan finde ud af, 

hvordan de skal gå og stå til konfirmationen. Det er yderst vigtigt, at konfirmanderne møder op til 

generalprøven. Alle konfirmander øver sammen, selv om de nok ikke alle kan konfirmeres sammen.  

Man kan også lære af at se på de andre. Det er aftalt med Bakkevejens skole, at konfirmanderne har 

konfirmationsforberedelse tirsdag d. 15. juni kl. 8-10, hvor vi øver. De skal møde i kirken og bagefter bliver 

de kørt til skole med taxa. 

 

Fotografering 

Der må ikke fotograferes under selve konfirmationsgudstjenesten. Heller ikke, når ens egen konfirmand skal 

knæle og have velsignelsen. I må gerne fotografere før og efter. 

 

Fælles konfirmandfoto 

Det er besluttet, at det fælles konfirmandbillede i udgangspunktet ikke tages på konfirmationsdagen. 

Der er jo med ovenstående tale om en foreløbig plan – og skulle det ske, at restriktionerne skærpes, bliver det 

et helt umuligt logistisk projekt, som kommer til at fylde alt for meget på en dag, der skal være god og ikke 

mere stressende end en højtidsdag altid er. Skulle det glædelige ske, at denne foreløbige plan holder stik eller 

at alle konfirmander alligevel kan konfirmeres samtidig, vil planen omkring fotografering dog blive 

anderledes og fotograferingen vil foregå på selve konfirmationsdagen. I så fald får I naturligvis besked om det 

på et senere tidspunkt. 

Fotografen er booket til at komme til kirken den 22. juni kl. 16 for at tage billeder af konfirmanderne samlet. 

Så der skal de selvfølgelig møde op med konfirmationstøjet på.  

Jeg er selvfølgelig godt klar over, at nogens frisurer ikke vil være så kunstfærdige som på selve 

konfirmationsdagen, men det håber jeg, I vil lade fare, og selv sørge for at få foreviget på behørig vis på dagen. 

(Fotografen er også booket til konfirmationsdagen – for en sikkerheds skyld!) 

 

Bestilling af fotos 

Prisen for fællesbilledet er 125 kr. 

Hvis man ønsker et portræt af konfirmanden ved døbefonten, koster det 75 kr.  

For at bestille fotos skal man aflevere penge og nedenstående bestillingsseddel i en kuvert i min postkasse, 

Feilbergvej 15, senest fredag d. 18. juni. Man kan ikke betale med mobilepay. 

 

Med venlig hilsen 

Thea Laukamp, TLF: 75179220. 

 

 

Bestilling af konfirmandfotos 

 

Konfirmandens navn___________________________________________________ 

 

Adresse ______________________________________________________________ 

 

Fællesfoto a 125kr antal ___ 

 

Portrætfoto a 75kr antal ___ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


