Kære konfirmander og forældre

Juli 2017

Velkommen som konfirmand ved Seest Kirke.
I Seest er de vigtigste ting ved konfirmationsforberedelsen:
1) At lære kristendommens indhold at kende i en nutidig sammenhæng
2)At være en del af kirken, så konfirmanderne flere gange kommer med deres bud på, hvad kristendom og
religion kan bruges til
3) At tænke over og tale om værdier og etik
4) At afslutte undervisningen med følelsen af, at det har været sjovt og betydningsfuldt at gå til
konfirmationsforberedelse

I forbindelse med konfirmationsforberedelserne har konfirmanderne mødepligt ved gudstjenester, hvor de
skal blandt andet skal lave skuepil ved:
Høstgudstjeneste

10. September kl. 10.30

Luthergudstjeneste

29. Oktober kl. 10.30

Halloween gudstjeneste

1. nov. kl. 17.00

Der vil yderligere være mødepligt i forbindelse medfastelavn (her bidrager de ikke) og gudstjenester i
påskeugen, der endnu ikke er fastlagt.
Til alle gudstjenesterne er det konfirmanderne, som står for en del af forkyndelsen. I tilfælde af at jeres
konfirmandikke kan komme pga. ferie, skal I som forældre melde afbud til mig i god tid. Konfirmanderne
skal, udover de mødepligtige gange nævnt ovenfor, komme til mindst en gudstjeneste, så de kommer til
mindst 6 gudstjenester i alt.
Jeg vil opfordre jer forældre til at gå sammen med de unge i kirke, også fordi de altså selv bidrager og så I
kan se, at kirken kan tage tro på Gud op på en nutidig måde.
Mad og drikke ved konfirmationsforberedelse
Da de unge kommer lige fra skole, plejer vi at give dem lidt at spise. I må derfor gerne give besked, hvis
jeres børn er allergikere, vegetarer eller andet.
I er altid velkomne til at ringe/maile til os, hvis der er personlige udfordringer. I en flok på godt 40 unge
mennesker, har vi brug for at vide det, hvis der skal tages særlige hensyn.
Angående selve konfirmationerne: Når vi har et overblik over tilmeldte elever i slutningen af august, får I
besked om tidspunkter for selve konfirmationen st. bededag. Den klassevise konfirmation betyder, at hvis
der er mange konfirmander fra en klasse, er der ikke ret mange pladser pr. konfirmandi kirken (6-9 pladser i
kirken).
Fotografering på konfirmationsdagen er jeres egen opgave. Så I kan jo evt. tage det op på et forældremøde.

Mange hilsner
Camilla Messer Rasmussen og Kristina Nilsson 61626099krn@km.dk
Medfølgende et foreløbigt program

