Ingenting er, som det plejer at være
Ingenting er, som det plejer at være, og det er svært for os alle at forstå. Jeg har gennem mine
mere end 30 år som præst aldrig oplevet, at for eksempel konfirmationer ikke blev på den dag, det
var planlagt; selv flere år frem i tiden. Sådan var det. Nu lever vi i en anden tid. Bryllupper og dåb
og begravelser udsættes, fordi vi lever med, at coronavirus har ændret vores dagligdag. Radikalt.
Ingenting er mere, som det plejer at være. Absolut ingenting. Skolerne er lukkede, biblioteker er
lukkede, fodbold, golf, kortspil og spejder, alt er lukket ned. Vi må ikke give hånd, give én et kram,
vi må ikke besøge familien, selvom de er på plejehjem eller ligger på hospitalet. Vi skal vaske
hænder, spritte af og sidde langt fra hinanden, og vi skal blive hjemme i vore hjem. Hvordan skal vi
være i det?
Jeg ved det ikke, men vi er nødt til at finde os i, at vores hverdag er forandret for altid. Vi kan ikke
længere regne med, at aftaler kan overholdes fordi alting kan se anderledes ud i morgen. Der kan
komme nye pålæg fra myndigheder, som skal efterkommes, så situationen ikke bliver værre.
Derfor må vi alle indstille os på, at der kan ske ændringer, også at der kan ske ændringer med
ganske kort varsel. Og det er ikke let. Bestemt ikke, fordi vi er vante til et samfund, hvor der er styr
på tingene. Denne her nye coronavirus har vendt op og ned på vores allesammen hverdag.
Vi er heller ikke vant til, at kirker lukkes. Det har altid været sådan, at mennesker i krise kunne
søge til kirkerne, hvis der ikke var andre steder at søge hen. Den mulighed er også lukket nu. For
en tid - for der kommer en tid på den anden side dette her. Vi ved bare ikke, hvornår vi er på den
anden side af dette verdensomspændende virusangreb. Vi håber, at det snart er ovre, men vi ved
det ikke.
Vi er alligevel nødt til at planlægge vores gøremål, men med forbehold for, hvornår samfundet kan
fungere, som vi kender det igen. Her i Grundtvigskirken i Esbjerg har vi ligesom så mange andre
kirker været nødt til at aflyse mange af vore planlagte arrangementer; kurser for medarbejdere er
blevet udsat eller aflyst, også konfirmationerne, som ellers har været planlagt i over et år, har
måttet aflyses. Det er ikke nogens skyld, men det er gjort for at beskytte vore svagere
medmennesker mod en eventuel smitte med coronavirus.
Vi to præster ved Grundtvigskirken her i Esbjerg har derfor talt om, at vi på trods af al usikkerhed
nu ville melde en dato ud før sommerferien, den planlagte sommerferie for folkeskolerne, selvom
alt er meget usikkert. Konfirmationer er udsat indtil efter pinse; 2. pinsedag er mandag den 1. juni
og vi tænker så, at hvis vi lægger konfirmationen tre uger frem, men altså inden sommerferien, så
burde konfirmationerne kunne gennemføres som planlagt. Meget tyder dog på, at virusangrebet
ikke er ovre heller til den tid.
Vi vil derfor også allerede nu melde en dato ud til efteråret, hvor en konfirmation kunne finde sted
i tilfælde af, at den nu nye dato heller ikke bliver til noget, selvom vi heller ikke ved, hvordan
verden ser ud til den tid.
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Vi mener ikke, at det giver mening at lægge en dato i juli og august, men vi forestiller os en
weekend midt i september som en mulighed. Præsterne og medarbejdere ved Grundtvigskirken vil
være fleksible. Vi rykker vores allerede planlagte høstgudstjeneste for at give plads til
konfirmationer den weekend. Vi henstiller til, at også familierne vil være kreative og finde
alternativer: Jeg tænker på, at man kan holde den kirkelige del af konfirmationen og så selve
festen forskudt; jeg ved godt, at det ikke er, som man kunne have ønsket sig, og at det slet ikke er,
som det plejer, desværre; vi ved heller ikke, om der til den tid vil afholdes Blå Mandag, som vi
kender den, men vi mener, at I i det mindste bør have nogle datoer at forholde jer til.
Derfor har vi gjort, som vi gjorde og meldt en dato ud før sommerferien og en dato midt i
september og håber på, at det lykkes os at kunne samles. Tænk over forslagene nogle dage. Hvis
det viser sig at være helt umuligt for jer med konfirmation på nogen af de foreslåede dage, så
kontakt os, men vent gerne nogen tid, måske til efter påske, fordi alt som sagt hele tiden forandrer
sig.

Med mange venlige hilsner og med håbet om, at alt er godt hos jer

Willy Ole Christiansen
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Og her kommer de så, de foreslåede datoer:

Nye konfirmationsdatoer i Grundtvigskirken
Vi er af biskoppen blevet pålagt at udmelde nye konfirmationsdatoer snarest.
Under forudsætning af, at vi atter må forsamles til den tid, planlægger vi at afholde
vore konfirmationer i weekenden den 20. - 21. juni eller som et alternativ i
weekenden den 12. - 13. september, det er den anden weekend i september.
Jane Sognstrups hold:
Konfirmationen den 8. maj kl. 9.30 flyttes til lørdag den 20. juni kl. 9.30 og som alternativ i efteråret
til lørdag den 12. september klokken 9.30

Konfirmationen den 8. maj kl. 11.30 flyttes til lørdag den 20. juni kl. 11.30 og som alternativ i
efteråret til lørdag den 12. september klokken 11.30.

Willy Christiansens hold:

Konfirmationen den 19.april flyttes til søndag den 21. juni kl. 9.30 og som alternativ i efteråret til
søndag den 13. september klokken 9.30.

Konfirmationen den 26.april flyttes til søndag den 21. juni kl. 11.30 og som alternativ i efteråret til
søndag den 13. september klokken 11.30.

Er I i tvivl om noget, er I velkomne til at ringe.
Med ønsket om, at I må passe på jer selv og andre og komme bedst muligt igennem
denne udfordrende tid, og at vi snart må få mulighed for at kunne samles igen.
Willy Christiansen og Jane Sognstrup
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