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Introduktion:
Kære konfirmander og konfirmandforældre
Velkommen til konfirmandundervisningen i Skelager Kirke!
Det kommende år har I valgt at følge vores forløb, der kulminerer med den store konfirmationsgudstjeneste og fest til næste forår. Det er vi meget glade for, at I har! I løbet af det næste år kan I se frem til at
få indsigt i den religion som I tilhører. I undervisningen vil vi således fra forskellige vinkler belyse, hvad
kristendommen er både som lære og som religiøs praksis i en moderne virkelighed. I vil formentlig alle
have forskellige forudsætninger og forskellig viden om kirken og kristendommen. Det gør ikke noget. Til
konfirmandundervisningen vil vi forsøge at give alle et ordentlig grundlag for, hvad det er de siger ja til på
konfirmationsdagen.
Der vil være fast ugentlig undervisning torsdage fra 15.15 – 16.45 og derudover er der også planlagt nogle
dage med udflugter og særlige tematikker.
Den almindelige torsdagsundervisning følger en fast struktur:
Kl. 15.15 – 15.45: Samling med alle konfirmander i kirken
Kl. 15.45 – 16.00: Pause med snacks
Kl. 16.00 - 16.45: Undervisning i grupper over dagens tema

Introduktionsgudstjeneste:
Vi indleder forløbet med en introduktionsgudstjeneste, hvor I alle inviteres til at møde op.
Til gudstjenesten vil vi markere, at en ny konfirmandårgang er begyndt.
Introduktionsgudstjenesten finder sted den søndag den 25. august kl. 10.00
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Forældremøder:
I løbet af forløbet har vi to forældremøder. Det første møde er en præsentation og introduktion og ligger
umiddelbart efter konfirmandpræsentationsgudstjenesten søndag den 25. august kl. 10.00. Det andet møde
finder sted torsdag den 16. januar kl. 19.00 - 20.30. Her vil vi give et eksempel på, hvordan undervisningen
fungerer og svare på spørgsmål vedrørende konfirmationen.

Kirkegang:
Vi forventer i løbet af undervisningstiden at alle konfirmander går i kirke 8 gange, hvoraf mindst 4 gange
skal være i Skelager Kirke, sådan at konfirmanderne bliver vant til den kirkelige praksis og bekendt med de
lokale skikke og kirkerummet som sådan. For at dette kan lade sig gøre forventer vi, at forældre støtter op og
hjælper til med at få det til at lykkes.

Konfirmandtilmelding
Tilmelding til konfirmationensforberedelsen er åben og finder sted på kirkens hjemmeside:
www.skelagerkirke.dk. Linket til konfirmandtilmeldingen findes under fanebladet Livets begivenheder:
Konfirmation. Tilmeldingen er åben indtil d. 30. september 2019.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet, eller i et andet kristent trossamfund end Folkekirken, skal du bruge en kopi
af dåbsattesten.
Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os på Skelager.sogn@km.dk
eller på tlf. 86 78 51 32.
Efter at I har foretaget tilmeldingen, vil vi gerne bede jer sende os en mail med oplysning om:
- Konfirmandens navn
- Skole og klasse
- Konfirmandens tlf.nr.
- Tlf.nr. og mailadresse på den forældre, der står for kontakten med kirken.
I kan sende en sikker mail til Skelager Kirke ved at bruge dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/
Login/Index?ReturnUrl=%2Fcontact%2Fform%3Fsid%3D9147&sid=9147
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Selve konfirmationen:
Konfirmationerne falder i 2020 på følgende datoer:
Vorrevangskolen: søndag den 19. april, kl. 10.00 og kl. 12.00
Børnenes friskole: søndag den 26. april, kl. 10.00.
Konfirmanderne møder i konfirmandstuen i Skelager Kirke en halv time før konfirmationen på
konfirmationsdagen. Før konfirmationen skal konfirmanderne fotograferes i kirken. Det er vigtigt, at ingen
kommer for sent, da alle gerne vil være med på billedet.
I sognegården (lokale 1) vil konfirmandernes navne være opsat på bordene, sådan at gæster kan lægge
kuverter og roser til når konfirmanderne er færdige.
Hver konfirmand må medbringe et begrænset antal gæster i kirken udover sig selv afhængigt af, hvor stort
holdet bliver. Hver konfirmand har en hel bænk til rådighed til sine gæster. Dem der ikke kan være på konfirmandens bænk, må finde en fri plads et andet sted i kirken.
Selve konfirmationsgudstjenesten varer ca. 1 time.

Økonomisk hjælp til konfirmation:
Få råd og vejledning til økonomisk hjælp til konfirmation på https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden-og-raad/oekonomisk-tilskud-til-konfirmationen-raadgivning/
Husk at være i god tid, da nogle legater har tidlig ansøgningsfrist.
Der kan også søges om økonomisk hjælp til konfirmation fra Skelager Kirkes menighedspleje. Vi har dog
begrænsede midler. Kontakt præsterne for ansøgningsskema.

Konfirmationsbillede:
Konfirmationsbilledet bliver taget umiddelbart før konfirmationen og bliver efterfølgende gjort tilgængeligt
via skolens intra. Billedet koster 50 kr. og betales over mobilepay. Overskuddet går til økonomisk hjælp til
konfirmander i forbindelse med konfirmationen næste år. Mobilepay: 24863 – skriv konfirmandens navn ved
indbetaling!
Hvis man ønsker et print af billedet koster det 60 kr. i tillæg pr.stk. – send en mail til kirkekontoret med
konfirmandens navn, klasse og antal ønskede print. Seneste frist for at bestille et printet billede er på
konfirmationsdagen.
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Kalender:
Torsdagsundervisning kl. 15.15 - 16.45
August
Søndag den 25. kl. 10.00 Introduktionsgudstjeneste med efterfølgende kort komsammen.
Torsdag den 29. kl. 15.15 – 16.45: Velkomst og introduktion
September
Torsdag den 5. kl. 9 – 14: Heldag til Jelling museum
Torsdag den 12. kl. 15.15 – 16-45: Tradition og højtider
Torsdag den 19. kl. 15.15 – 16.45: Bibelen som bog – fiktion og virkelighed
Torsdag den 26. kl. 15.15 – 16.45: Evangeliet: Maratonlæsning af tegneserien Menneskesønnen
Oktober
Torsdag den 3. kl. 15.15 – 16.45: Gudsbilleder
Torsdag den 10. kl. 15.15 – 16.45: Hvad er en gudstjeneste?
Torsdag den 24. kl. 18.45 – 20.00: Gudstjeneste i UngK – Nørre Allé 23k
November
Torsdag den 7. kl. 15.15 – 16.45: Skabelse – Skabning og med-skaber – Videnskab og tro
Torsdag den 14. kl. 15.15 – 16.45: Det onde
Torsdag den 21. kl. 15.15 – 16.45: Døden
Torsdag den 28. kl. 15.15 – 16.45: Halloween
December
Torsdag den 5. kl. 15.15 - 16.45: Juleafslutning
Januar
Torsdag den 16. kl. 15.15 – 16.45: Identitet
Torsdag den 16. kl. 19.00 - 20.30: Forældremøde
Torsdag den 23. kl. 15.15 – 16.45: Blasfemi – ytringsfrihed, religionsfrihed og krænkelse
Torsdag den 30. kl. 15.15 – 16.45: Forberedelse til konfirmandernes egen gudstjeneste
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Februar
Søndag den 2. kl. 13.30 – 18: Workshop + Konfirmandgudstjeneste for forældre og gæster kl.17
Torsdag den 6. kl. 15.15 – 16.45: Filmvisning
Torsdag den 20. kl. 15.15 – 16.45: KirkeJeopardy
Torsdag den 27. kl. 15.15 – 16.45: Sakramenterne (Dåb og Nadver)
Marts
Torsdag den 5. kl. 15.15 – 16.45: Lignelser – Kristi foretrukne fortælleform
Torsdag den 26. kl. 15.15 – 16.45: Tilgivelse og den gode gerning – Er der en kristen etik?
Lørdag den 28.: Povertywalk kl. 10 og 12.
April
Torsdag den 2. kl. 15.15 – 16.45: Påskefortællingen – Død og opstandelse
Torsdag den 16. kl. 15.15 – 16.45: Generalprøve for Vorrevang
Søndag den 19. kl. 10 og kl. 12: Konfirmation: Vorrevang
Torsdag den 23. kl. 15.15 – 16.45: Generalprøve for Børnenes friskole
Søndag den 26. kl. 10: Konfirmation: Børnenes friskole

Ændringer i programmet kan forekomme.

Tag kontakt til os, hvis jeres konfirmand har særlige behov eller udfordringer, så vi kan tage hensyn til det.

De bedste hilsener

Sognepræst Johannes Schweppenhäuser Bech.Hansen
40 43 44 10 / JSBE@km.dk
Sognepræst Cathrine Wang-Lauritsen
51 71 72 33 / CAWA@km.dk
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