Konfirmand 2021 – så starter vi!
Kære konfirmander og forældre fra mix-holdet!

Mix-holdet består af:
 3 konfirmander fra Haralds sogn
(konfirmation i Haraldskirken søndag 2. maj 2021) og
 11 konfirmander fra Søborggård sogn
(konfirmation i Søborg kirke lørdag 15. maj 2021).

Undervisning – hvor og hvornår?
Søborg kirke har så mange konfirmander i år, så
der ikke er plads i deres undervisningslokaler.
Derfor får de særligt udvalgte ☺ lov at blive
undervist i Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3.
Første gang vi mødes, bliver
TORSDAG 17. SEPTEMBER
kl. 14:45-16:30.
Hvis du kommer i god tid, er der saftevand, the
og lidt kage.
Derefter mødes vi HVER TORSDAG kl. 14:4516:30. Vi starter præcis kvart i tre og slutter
senest halv fem.
Efterårsferie torsdag 15. oktober og juleferie
torsdagene 17., 24. og 31.12.
Planlægningen af undervisningen er i gang, og
den første gang får I en kalender med nogle
særlige dage, bl.a. forældrearrangementer og
andet godt.

Afbud – fra forældrene!
Hvis konfirmanden er syg eller i praktik eller til
moster Odas fødselsdag, så skriv! så snart I ved
det.

Gudstjeneste – max 1 gang om ugen
Konfirmanderne skal også i kirke mindst
10 gange som en del af undervisningen. Det
svarer til ca. en gang pr. måned + to gange i
julen og til påske.
Det er nemmere og hyggeligere, hvis forældre
eller gudforældre har lyst til at gå med. Om
torsdagen har vi teori-undervisningen, mens
gudstjenester om søndagen er den praktiske del.
Konfirmanderne må gerne gå til gudstjenester i
andre folkekirker end Haralds og Søborg- så
husker man bare på, hvor man har været i kirke
og får krydset sig af, når vi mødes til præst.
Konkurrence: De der kommer flest gange i kirke,
får en særlig præmie på konfirmationsdagen!

Konfirmand-event!
Allerede om lørdagen den 19. september fra
kl. 10-12 skal alle konfirmanderne på udflugt til
konfirmandevent: MØDET MED JESUS
Vi skal med på en rejse tilbage i tiden, til
dagene, hvor Jesus gik på jorden. Dér vil I møde
mennesker, som fik forandret deres liv i mødet
med Jesus. Frilandsmuseet i Brede danner
ramme omkring en dag, hvor konfirmanderne
sendes ud på sporet af Jesus.
Alle konfirmander møder på Frilandsmuseet
kl. senest 10 i den del, som ligger nærmest
indgangen I.C. Modewegsvej, det er på vej mod
Brede. (Det er ikke Hovedindgangen på
Kongevejen 100. Tager man denne indgang skal I
beregne ekstra tid (ca. 20 min.) for at nå frem
til mødestedet.)
Denne event er en del af
konfirmationsforberedelsen. Vi forventer derfor,
at konfirmanderne deltager i eventen. Skulle der
være uopsættelige årsager til at konfirmanden
ikke kan være med til denne dag, så skriv straks
til mig på mms@km.dk.
Konfirmanderne skal selv sørge for transport til
og fra Frilandsmuseet.
Vi kan godt bruge et par forældre, som vil gå
med rundt. (Ring eller skriv, hvis I har lyst til
det!)

Kontakt din præst
Morten Miland Samuelsen
Kontor og undervisning i
Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3
Telefon og sms: 2462 3969
E-mail: mms@km.dk
Sikker e-mail: brug knappen på
https://sogn.dk/harald/praester/
Holdets Facebook-gruppe: ”Blåtand konf 2021”

Lidt om konfirmanden

Lidt om præsten

Inden vi mødes til præst første gang den 17.9.
sender du mig en mail, hvor du skriver

Jeg har været præsten i Haraldskirken, lige
siden jeg blev uddannet i 1983. Nogle af jer har
forældre eller bedsteforældre, der har gået til
præst hos mig.

1. Dit navn og klasse
2. lidt om dig selv og om dit liv: Hvad er vigtigt
for dig, dine interesser, dine venner eller
andet.
3. hvorfor du vil gå til præst.
4. hvad du vil have ud af at gå til præst – det er
din mulighed for at påvirke, hvad vi skal
snakke om.
5. andet, du synes jeg skal vide om dig (noget
som er specielt for dig, særligt behov?)
6. og vedhæfter et billede af dig selv!
Min mailadresse er: mms@km.dk.
Husk at præster har tavshedspligt, så du også
kan skrive, hvis du synes, der er noget, vi skal
tale om alene, eller noget du bare gerne vil
have, jeg skal vide.

Det er mig, der har gudstjenesten de allerfleste
søndage i Haraldskirken. De tre præster Stinna,
Peter og Merete deles om gudstjenesterne i
Søborg kirke.
Jeg er gift med Mette, som er børnetandlæge og
gymnastikinstruktør, har to voksne børn og en
rød jagthund (Luca). Jeg spiller klaver, guitar og
altblokfløjte, læser, løber og cykler.
Jeg har videreuddannet mig med en ph.d. om
”Fællesskabet i forskellige storbykirker”, og i ni
år var jeg ekstern lektor i konfirmandundervisning på præsteuddannelsen, før jeg gav
stafetten videre til Stinna Ahrenst.

