
Kære alle sammen 

Jeg bliver desværre nødt til at fuldtids sygemelde mig, pt. frem 

til den 26. april 2016. 

Jeg har måtte erkende, at jeg er langt mere syg end jeg tidligere 

har antaget, eller har ville indrømme overfor mig selv; eller 

overfor Egernsund sogn. 

Jeg blev forleden spurgt, om hvorvidt jeg ikke bare kunne tage 

mig sammen; og jeg måtte ærligt svare, at det med at tage sig 

sammen det havde jeg prøvet. Og det der skete, var at jeg til og 

fra et præstemøde på Als, er ved at køre galt tre gange, inden jeg 

opdager og overfor mig selv vil indrømme hvor slemt tingene 

egentlig stod til.  

Heldigvis har jeg gode mennesker omkring mig, der med stor 

humor og næstekærlighed, kan oplyse mig om min vildfarelse, og oplyse mig om de ting jeg ikke selv kan 

indse. Jeg er dem dybt taknemmelig. 

Men hvad så nu? 

Jo, i disse dage, er jeg skidt, og jeg har mere ondt end jeg syntes er ”festligt”. Men den gode nyhed er, at min 

læge har sat mig på en ny medicin og en ny kur, og dens effekt virker lige pt. lovende. En ”sidegevinst” ved 

denne nye medicin er dog, at jeg bliver en hel del dårligere inden den fulde effekt ses. Så jeg har det i 

perioder slet ikke godt, lider af hukommelsesproblemer, svimmelhed, smerter og er voldsom svækket fysisk 

og psykisk og socialt. I andre perioder begynder jeg at mærke en spirende bedring, og oplever at der er håb 

for en endegyldig bedring.  

Derfor har jeg måtte tage den tunge beslutning at overgive konfirmationerne af begge mine konfirmandhold 

til en anden præst. Dette er en beslutning jeg ikke har truffet let, og jeg er meget, meget ked af at måtte gøre 

det. Men jeg har ikke kræfterne til gennemføre hverken undervisningen eller selve konfirmationen. Og 

konfirmanderne og alle deres glade gæster, er ikke på denne store dag tjent med at jeg ikke kan yde mit 

ultimativ bedste, og afholde en festlig gudstjeneste for dem alle. Hvem der er den heldige præst der kommer 

til at overtage mine hold er endnu uafklaret, men provsten arbejder på sagen. Og de dage der er undervisning, 

skal der nok stå en kompetent underviser. 

Hvad så med at komme tilbage? 

Det er et spørgsmål jeg pt. ikke kan svare definitivt på. Det er noget jeg i samråd med min læge bliver nødt 

til at vurdere løbende som tiden går. Men jeg kommer tilbage! Jeg er ikke til at vippe af pinden! Og jeg 

glæder mig allerede. Men lige nu bliver jeg nødt til at overgive tøjlerne til andre. 

Jeg lover jer at den kollega som afløser mig, nok skal yde sit bedste og afholde gode konfirmationer for 

begge hold. 

Guds fred og glædelig påske alle sammen, vi ses når jeg kommer tilbage. 

Med venlig hilsen 

Maya Ravn 

Sognepræst i Egernsund 

Strandvej 8, 6320 Egernsund 

Tlf.: 24 65 60 24 


