Konfirmandundervisningsprogram Seest 2018-2019
A klasse og Lykkegårdsskole (ulige uger) 11.50-15.00
15. aug.
1) Introduktion til konfirmandforberedelse
2) Tegn hinanden præsentation
3) Skriv et brev til Gud om det han kunne gøre for dig og hvad du kunne gøre
4) Hvad ved I om Jesus og kristendom? Introduktion til: Jesus Guds søn
5) Mennesket i centrum af verden/Gud i centrum
6) Naturvidenskabelig forklaring af verden
7) Lav jeres egne skabelsesberetninger
TEMA (også 29. aug. og 12. sept.): Teologiske temaer: Skabelse, mennesket skal herske og arbejde, natur
og miljø. Skabelse/naturvidenskab. Hvordan bør vi leve med arbejde, penge og natur. Hvad kan vi frygte og
håbe om verden og os i verden?
8) ARBEJDER MED: Michael Jacksons Earthsong. Prioriter hvad du skal bruge for at leve. Arbejde med
bibelfortællinger i grupper.
9) Lave manuskripter til små film.
PRODUKT i grupper. Lave FILM på iphone:
1) Skabelse/syndefald (1. Mos. kap. 1). Film: Gud og Adam taler om hvad verden er blevet til, er det at
herske over jorden? 2) Mennesket som hersker og udnytter jorden (De betroede talenter Matt. kap. 24).
Film: Forskere taler om at udvikle nye våben det ene bedre end det andet. 3) Jesus truer de rige (”I nat skal
du dø” Luk. 12, 13-21 og fortællingen om Lazarus og den rige mand Luk. kap 16, 19) Film: Vi genfortæller
fortællingen om den rige mand og Lazarus. 4) ”Lev ubekymrede som himlens fugle” (Matt. 6, 9-13) Film:
”hippieliv” eller vagabondliv og det strømlinede liv. Hvad er godt i de to liv? 5) Dommedagsforestillinger og
det nye paradis (Joh. Åbenbaring kap. 21). Film: om hvordan verden kan ende?
Film optages den 12. sept. og vises til høstgudstjeneste.
29. aug.
Vi arbejder videre med tema
12. sept.
Vi arbejder videre med tema. Optager film. Overskydende tid: Læser Menneskesønnen samt laver lege.
HØSTGUDSTJENESTE: Søndag den 16. sept. kl. 10.30. Konfirmander SKAL deltage, mødepligt. Vi viser de
film, vi har lavet. Tag meget gerne familien med. Der er morgenmad i Sognehuset 9.30. Tilmelding for
familien ud over konfirmanden til morgenmad til krn@km.dk
26. sept.
TEMA: Gudsbegreb, Gud i verden og i himlen? Trosbekendelse. Jeres egne trosbekendelser. Gør religioner
verden større? Undervisning i forhold mellem mirakler, metaforer (billedsprog) og hvad er virkelighed.
ARBEJDER MED: Vi ser filmen ”Det spritnye testamente” samt arbejder med Gudsbegreb: Fader, Søn og
Ånd – og mennesker ud fra filmen. Vi lægger trosbekendelse og laver vore egne.

10. okt.
TEMA (også 24. okt.) Kristendom mod skæbnetro og forbandelse. Fornuft overfor overtro. Levende døde
overfor Jesus som korsfæstet og opstanden. Kærlighed som håb overfor frygt for døden. Fantasy-temaer
som ”terapi” over vores onde begær: Pirates of the Caribbean tema: Grådighed fører til forbandelse.
ARBEJDER MED: 1) Bibeltekster om Jesus død og opstandelse/grådige menneskers fortabelse. 5 grupper får
hver deres bibelfortælling 2) Undervisning i kirkens greb i mennesker via frygt for straf, fortabelse og de
mange fantasifulde ideer om ondskab og overtro. 3). Undervisning om Frygten for død og fortabelse. F.eks.
pga. grådighed. Den moderne fantastiske film og litteraturs ”terapeutiske” behandling af frygten for døden.
4) Undervisning: Kristendommen lever ikke med gengangere eller fortabelse. Jesus lader kærligheden sejre.
5) Filmen ”Coco”
Produkt: Vi laver gazemasker i grupper på 2 eller 3. Den 24. maler vi dem som Zombier og forbereder
”Zombiernes klagesang”. Det skal bruges til halloweengudstjenesten den 1. nov. Her er temaet ”Pirates of
the Caribbean” og den udødelige forbandelse.
24. okt.
Vi arbejder videre med tema. Ser ”Coco” og maler masker
HALLOWEENGUDSTJENESTE: Torsdag den 1. nov. Konfirmanderne møder kl. 16. I skal lave
Zoombieklagedans inden gudstjenesten på kirkegården med masker. Gudstjenesten er fra 17.00-19.00.
Lasagne. Forældre velkomne.
7. nov.
TEMA (også den 21. nov.): Hvem er du? Gud og din identitet. Dåben som identitet. At blive set med Guds
kærlighed. Hvordan fremstilles kristendommen i medierne?
ARBEJDER MED: 1) Bibelfortællinger: Den fortabte søn, Tolderen Levi, Den barmhjertige samaritaner. Jesus
som fredskonge. 2) Undervisning om dåben. 3) Diskutere tekst af Jesper Yde Frostholm om at være sin
chatprofil. 4) Se klip fra ”Kristi unge soldater” – DR dokumentar. Diskutere eksempler på
kristendom/religion i medierne.
PRODUKT: Vi laver i grupper billeder til en drømmeprofil til nettet med tekst til. Camilla samler dem ind
(padlet og links). Vi forbereder et optrin i grupper til gudstjenesten. Fremstil et lille optrin hvori der indgår
et tema om de sociale medier i forhold til at være ung: mobning, fake news, falsk fremstilling, misundelse.
21. nov.
Vi arbejder videre med tema og forbereder optrin til gudstjeneste
GUDSTJENESTE: Søndag den 2. dec. kl. 10.30 (mødetid evt. før). I skal deltage, mødepligt.
5. dec. Sidste gang før jul. Planlægges senere.
Forår 2019: Konfirmationsforberedelse hele dagen:
9. januar: Påsketema
12. marts: Kristendom, salmer og musik
2. april: Sandsynligvis udflugt til Moesgaard og Århus

Desuden mødepligt til gudstjenesterne:
3. marts: Fastelavnssøndag kl. 14.00
21. april: Påskedag kl. 10.30

