Aventoft Pastorat

www.dks-folkekirken.dk

Invitation til konfirmationsforberedelse

v. Trine Savannah Parbo, Drift 8, 25927 Aventoft
Tlf. 0049/0 4664 212 E-mail: trine@kirken.de

Menighedshus: Am Pegelgraben 2, Aventoft

Vigtige datoer:
Indskrivningsgudstjenester:
Søndag d. 16. september kl. 10.00 i Aventoft menighedshus, Am
Pegelgraben 2, Aventoft.
Søndag d. 23. september kl. 10.00 i Læk danske kirke.
Konfirmandforberedelse:
Tirsdage lige efter skolen, første gang d. 25. september.
Konfirmation:
Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 30. maj 2019 kl. 10.00 i Læk
danske kirke.

For 8. klasses elever
Aventoft og Læk danske menigheder

- Hvornår begynder konfirmationsforberedelsen?
•

16. september kl. 10.00 i Aventoft
menighedshus. OG
søndag d. 23 september kl. 10.00 i Læk
Danske kirke.

-jeg tror det er noget for mig, men hvad handler
konfirmationsforberedelsen om?
Konfirmationsforberedelse handler om:

•

- at sætte ord på, det vi tror på
Vi hører nogle af de vigtigste fortællinger i biblen. Vi
lærer om gudstjenester, og forsøger selv at lave en for
andre konfirmander og vores forældre. Undervejs snakker
vi om alt det, der undrer os, om livet og døden, om
kærlighed, Gud, om det der er svært og det der betyder
noget for os. Og det er vigtigt, hvilke tanker

DU gør dig.

Men du vælger selv, om du vil sige det højt.
- skal vi så bare sidde og lytte og snakke hele tiden?
Nej for at det hele ikke bare er snak, så skal vi også være
kreative, vi skal: synge, fotografere, tegne, male, danse
(hvis I har lyst til det), dramatisere - måske, lytte til og
snakke om moderne musik, designe computerspil eller en
app, eller hvad vi finder på og I har lyst til.
Desuden er der konfirmandlejre, hvor man møder en
masse andre konfirmander, og man har en masse sjov.

Der er indskrivningsgudstjeneste søndag d.

•
•
•

Mindst én forældre skal være medlem af den danske
menighed (eventuel indmeldelse skal ske til
præsten, gerne ved indskrivningsgudstjenesten)
Husk at medbringe stambog eller fødsels- og
navneattest!
Undervisningsmateriale koster € 25, det betales ved
indskrivningen.
Er man forhindret i at deltage til
indskrivningsgudstjenesten, bedes man på forhånd
kontakte præsten.

Forberedelsen ligger om tirsdagen lige efter
skoletid. I Læk danske kirke.
Første gang er tirsdag d. 25. september.
Og så slutter hele forløbet med et:

når I bliver konfirmeret i Læk danske kirke Kristi
Himmelfartsdag torsdag d. 30. maj kl. 11.
Vil du konfirmeres, så glæder jeg mig til vi ses!!

