
 

 

Darum præstegård, 29. marts 2021 

 

Kære konfirmandforældre! 

 
Som I kan se, er der fortsat fjernundervisning i uge 13 og 14. 

Opgaverne ligger klar i en fil for sig selv her på sogn.dk/darum. 

Det er min hensigt at samle konfirmanderne på en eller anden måde i uge 15 og 16, men 

mere herom senere. 

 

Derudover har jeg fået en fornemmelse af, at frustrationen over uvisheden i forhold til 

konfirmationen er ved at blusse op igen. Det er jo kun datoen, der ligger fast, og endnu ikke 

tidspunkterne. Jeg vil til dét sige, at jeg ikke bare forstår frustrationen – jeg deler den også 

med jer. Det er for os alle sammen meget frustrerende ikke at kende detaljerne for dagen 

endnu. For jer i forhold til invitationer og for mig, fordi uvished omkring den slags ting er 

totalt uvant i det her arbejde (jeg var jo lykkeligt forskånet for den lignende uvished ved 

sidste års konfirmation.)  

 

Jeg vil understrege, at menighedsrådet har gjort deres bedste, da de skulle træffe 

beslutningen om at fastsætte datoen. Der var – som nævnt – bred enighed om, at det var til 

konfirmandernes bedste at blive konfirmeret før sommerferien, og også om, at det ikke var 

en god idé at lægge konfirmationen i samme to weekender, som stort set alle andre sogne 

ville vælge. Som mange af jer selv har bemærket, så var der tale om et dilemma, hvor der 

ikke fandtes en entydigt rigtig beslutning, for så vidt, at den blev truffet under accept af, at 

ingen af os kan kalde os corona-eksperter eller forudsige fremtiden. 

 

På nuværende tidspunkt kan jeg fortsat intet sige om det nærmere tidspunkt. 

I øjeblikket må man fortsat kun være 20 personer i kirken, så hvis jeg skulle udtale mig om 

det netop nu, så ville jeg være nødt til at sige, at kun to konfirmander kunne blive 

konfirmeret ad gangen den 20. juni. Det er jo virkelig håbet – og så vidt jeg er orienteret også 

et realistisk håb – at der må være flere samlet i kirken på konfirmationsdagen, så flere 

konfirmander – måske endda dem alle – kan blive konfirmeret sammen! 

 

I forhold til tidsplanen, så er det umuligt for mig at lægge en gældende plan, når jeg ikke har 

nogen idé om, hvorvidt det er 2, 5 eller alle konfirmander, der skal konfirmeres sammen. 

Det er dog min forventning, at vi den 20. juni må være så mange i kirken, at alle kan være 

konfirmeret når klokken slår 12. Det kan I måske også bruge til noget i den videre 

planlægning.  

 

Som tidligere nævnt: Jeg ved godt, at vaccinationsplanen ikke er gennemført på dette 

tidspunkt. Men jeg ved også, at vi alle sammen – også jeres gæster – nok kan (og vil!) sørge 

for at være testet negativ så tæt som muligt på den store dag, af hensyn til alle. 



Ind i mellem møder jeg mennesker, der af forskellige grunde ikke er spor bekymrede for 

Coronasmitte. Skulle nogen tilhøre denne gruppe, så vil jeg mindeligst bede om at 

respektere, at andre godt kan have grund til bekymring, og derfor lade jer teste alligevel! 

Ellers er det jo helt umuligt at samle en større mængde mennesker, sådan som vi alle ønsker 

at kunne den dag. 

 

I får selvfølgelig besked ligeså snart, jeg har noget nyt at berette. 

I må ikke være i tvivl om, at I er de første, der får besked! 

 

Med venlig hilsen og ønske om glædelig påske, 

 

Thea. 

 

P.S: Og så skal jeg selvfølgelig beklage fejlen i den online gudstjenesteplan i søndags, og at 

der var en del, der gik forgæves. Jeg har tjekket, at de kommende gudstjenestetidspunkter er 

korrekte på sogn.dk. 

 
 

 


