Kære konfirmander og forældre

Juli 2018

Velkommen som konfirmand ved Seest Kirke.
I år skal konfirmanderne indtil jul komme klassevis B og C klasse sammen onsdage i lige uger, A klasse og
Lykkegårdsskolen onsdage i ulige uger. Hver undervisningsgang varer 3 timer. (Se program med alle
undervisningsgangene på). Efter nytår er der 3 hele dage i stedet: 9. jan., 14. marts, 2. april.
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 ved aktivt at lave gudstjenesterne.
3) At tænke over og tale om liv og død, værdier og etik.
4) At afslutte undervisningen med følelsen af, at det har været sjovt og betydningsfuldt at gå til
konfirmationsforberedelse – og at kristen tro er en overvejelse værd 

Konfirmanderne har mødepligt ved følgende gudstjenester. SKRIV i kalenderen allerede nu:
 Høstgudstjeneste søndag den 16. september kl. 10.30
 Halloweengudstjeneste torsdag den 1. nov. kl. 17.00
 Muligvis en konfirmandgudstjeneste en hverdagsaften i november med ungdomspræsten (dato senere)
 1. søndag i advent den 2. dec. kl. 10.30
 Fastelavnssøndag den 3. marts kl. 14.00
 Påskedag den 21. april 10.30.
Til de nævnte gudstjenester (på nær fastelavn) er det konfirmanderne, som står for en del af forkyndelsen,
med film, teater, billeder, prædikedele. I tilfælde af at jeres konfirmand ikke kan komme pga. ferie, skal I
som forældre melde afbud til mig i god tid.
Jeg vil opfordre jer forældre til at gå i kirke sammen med de unge, fordi de altså selv bidrager og så I kan
se, at kirken kan tage tro på Gud op på en nutidig måde.
I er altid velkomne til at ringe/maile til os, hvis der er personlige udfordringer. Vi er mange sammen, det
kan være svært at skærme enkelte unge 
Konfirmation er frivillig. Vi sender de unge hjem hvis de laver for megen uro. Vi har dog aldrig bortvist nogle
fra konfirmationen 

Angående selve konfirmationerne: Når vi har et overblik over tilmeldte elever i september måned,
får I besked pr. mail om tidspunkterne for konfirmationen St. bededag. Det er klassevis konfirmation og
Lykkegårdsskolens konfirmander kommer på hold med det mindste hold fra Bakkeskolen. I må regne med,
der kun er én bænk pr. familie (6-7 pladser udover konfirmanden).
Hvis en gruppe konfirmander/enkelte synes, det er surt med for få pladser, vil jeg gerne lave konfirmation
for de konfirmander på andre dage. Så kan I have mange flere med. I må sige til.
Fotografering på konfirmationsdagen er jeres egen opgave. Konfirmanderne samles i sognehuset 15
minutter før konfirmationen – også til fotografering.
Mange hilsner
Camilla Messer Rasmussen, cand. mag og konfirmandlærer og Kristina Nilsson, sognepræst 61626099
krn@km.dk

