Konfirmationsprogram 2017-2018(ret til ændringer forbeholdes)

Juli 2017

Undervisningen i efteråret ligger på onsdage kl. 13.45-15.15
16. august. Vi præsenterer os med tegninger. I grupper ser vi på konfirmationen fra: kirke, konfirmand,
nonfirmand, forældre og bedsteforældre.
23. august Tema: Lave 3 min. FILM. ”Hvad er kirkens opgave i dag? Arven fra Luther”. Vi arbejder i grupper
med: 1.Luther og dannelse: Om det selv at danne en mening og om at lære noget. 2. Kan mennesker blive
gode? Luther, kirken og samfundet. 3. Luther og sang og festival. 4. At leve i verden. Luther, arbejdet og
mad og drikke. 5. Luther og socialkontoret. Luther om det fælles.
30. august: Tema: Lave 3. min FILM.”Hvad er kirkes opgave i dag? Arven fra Luther”
6. september: Tema: Lave3. min FILM. ”Hvad er kirkes opgave i dag? Arven fra Luther”
Gudstjeneste 10. september kl. 10.30 Her viser vi filmene på projektor. Der er MØDEPLIGT. Før
gudstjenesten er der rundstykker og juice i sognehuset kl. 9.30. Alle er velkomne.
13. september: I 3 grupper vises vi rundt i kirken, på kirkegården og kirkens øvrige bygninger.
20. september: TEMA Gud. Begynder i kirken med en salme 15 og salme 754. Vi hører om
skabelsesberetning i det gamle testamente og skabelse for Jesus i det nye testamente. Grupper: Vi skriver
vore egne skabelsesberetninger: bibelske, naturvidenskabelige og fantastiske.
27. september: TEMA Gud i Jesus. Grupper: skriver alt ned I ved om Jesus.Vi slutter af i kirken med at synge
70 Du kom til 68 Se, hvilket menneske. Vi hører om Jesus liv.
4. oktober: TEMA: Jesus lignelser: Grupper: vi arbejder med Den fortabte søn, Den barmhjertige
samaritaner, Zakæus tolderen, Lignelsen om tjeneren som ikke vil tilgive, Brylluppet i Kana. Vi slutter af i
kirken med at synge: 192 Hil dig frelser og gennemgår de 5 lignelser.
11. oktober: TEMA: Gud i verden (efter Jesus) Hellig Ånd. Grupper: Vi vælger symboler som tyder på, at
Gud er til i verden. Vi læser i Menneskesønnen.
Efterårsferie
25. oktober TEMA: 1. gruppe Voldemort versus Venner. Vi laver teater til Halloweengudstjeneste (1. nov).
2. gruppe: Forbereder plancher/refleksioner om Luthers ord om: kirke, samfund, salmer, næstekærlighed til
højmesse (29. okt).
Gudstjeneste 29. oktober kl. 10.30 Lutherhøjmesse MØDEPLIGT Gruppe 2 fremlægger Luthers tro.
1. november konfirmandundervisning og Halloween børnegudstjeneste kl. 17.00 MØDELIGT fra 13.4518.00. Lasagne til alle. Gr. 1. arbejder med teater Voldemort versus Venner som opføres til gudstjenesten.
2. gruppe forbereder en skræklabyrint for børn, som man skal gennem efter gudstjenesten inden lasagnen.
8. november: TEMA FILM ”Det spritnye testamente” en ny film om Jesus guddommelige lillesøster, som vil
redde verden fra den onde Gud FADER
15. november: TEMA fortsat FILM. Vi ser filmen færdig og svarer på spørgsmål
22. november: TEMA: ADVENT og JUL: Profeti og opfyldelse. Vi arbejder med temaet og bliver fordelt i
grupper af 3 og 3 maler og udsmykker kasser til en julekalender til børnehave gudstjeneste. Hver kasse sit

tema: Stjernehimmel og et menneske/Sol og regn som får afgrøder til at gro/ skrifttegn og gammel
bog/bedende hænder/Gud/engel møder Maria/Maria i person/kærester: Josef og
Maria/Kejser/æsel/gulerod/stald/stjerne/hyrder og får/konger/kameler/engle og sang/Jesusbarn/Juletræ/
Julefest (folk som holder i hånden)/julemand/Guds fødsel giver kærlighed.
29. november TEMA fortsat
6. december Quiz julehygge

Til foråret 3 hele dage (og altså ikke undervisning hver onsdag)
Onsdag den 24. januar 8.15-senest 15.30 TEMA Ondskab/skyld/tilgivelse Film/det onde i det fantastiske
Dato ikke fastsat: Fastelavn børnegudstjeneste. MØDEPLIGT
Tirsdag den 13. marts 8.15-15.30 TEMA Påske Kunst/passionsspil
I påsken vil der komme mødepligt til nogle gudstjenester i år: Alle (som ikke er på ferie) SKAL komme
påskedag. Desuden vil der komme mødepligt til enten palmesøndag 25. marts, skærtorsdag den 29. marts
(aften?) eller fredag den 30. marts 10.30. Besked herom kommer senere.
Søndag den 1. april 10.30 Påskegudstjeneste. MØDEPLIGT vi medvirker med kunst/passionsspil
Torsdag den 12. april 8.00—senest 16.00 Udflugt til Århus(hvis vi får bevilliget penge)
Mødes og Øve konfirmation onsdag den 4. april kl. 15.30 – ca. 17.00

