Kære konfirmander og konfirmandforældre 2021!
Vi glæder os til se jer til præst her i september!
Der er pt indskrevet 9 konfirmander til konfirmation lørdag den 1. maj 2021.
Konfirmationsforberedelsen ligger hver torsdag kl. 14.45- 16.30.

Vi begynder torsdag den 17. september på Frødings Allé 2 i sognegården bag kirken.
Indtil jul mødes vi til præst på følgende torsdage:
17.9.
24.9.
1.10.
(Jeg har ferie i uge 41, og konfirmanderne efterårsferie i uge 42)
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
26.11.
3.12.

---Allerede om lørdagen den 19. september fra kl. 10-12 skal alle sognets konfirmander 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.
Konfirmandevent 2020 sætter mødet mellem Jesus og mennesket i centrum.
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 eventet. Skulle der være uopsættelige årsager til
at konfirmanden ikke kan være med til denne dag, så vil jeg gerne bede om, at man skriver til mig på
sbf@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!)

Lidt om dig
Inden vi mødes til præst første gang den 17.9. vil jeg gerne bede dig om at sende mig en mail, hvor du
1. Fortæller lidt om dig selv og om dit liv: Hvad er vigtigt for dig, dine interesser, hvem er dine bedste
venner eller andet.
2. Fortæller, hvorfor du vil gå til præst.
3. Skriver hvad du gerne vil have ud af at gå til præst- det er din mulighed for at påvirke, hvad vi skal
snakke om.
4. Andet, du synes jeg skal vide om dig (noget som er specielt for dig, særligt behov?)
5. Og vedhæfter et billede af dig selv.
Min mailadresse er: sbf@km.dk, og husk at skrive, hvem du er (altså afsender).
--- Husk at jeg 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.
Konfirmationsforberedelsen er en fælles opgave
Jeres barn skal nu som en fast del af ugen til at forholde sig til eksistentielle og religiøse spørgsmål.
Jeg har den tilgang til det, at de unge selv skal til at forholde sig til, hvad de mener, og om
Kristendommen skal være en vigtig del af deres liv og identitet. Derfor vil jeg snakke med dem om, hvad
de mener, lave øvelser, dilemmaer, walk-and-talk osv. for at få dem sat i gang med at tænke over, hvad
Kristendommen betyder for dem.
Det er derfor meget vigtigt, at I forældre støtter op om undervisningen ved at fortsætte samtalen og
refleksionen derhjemme. Det kan I gøre ved at spørge ind til, hvad vi har snakket om til præst i dag, og
hvad jeres barn mener og tænker om det. Det vigtige er at hjælpe med at stille spørgsmålene, ikke at
have alle svarene. Det betyder rigtig meget, at de får den støtte.
Kirkegang - kirkekrydser
Konfirmanderne skal også i kirke min. 10 gange som en del af undervisningen, hvilket svarer til ca. en
gang pr. måned + to gange i julen og til påske. Det må I forældre meget gerne også støtte op om og
gerne også gå med til. På den måde kan konfirmanderne nemlig lære gudstjenesten at kende, så de ved
hvad der skal ske på selve konfirmationsdagen.
Konfirmanderne må også gerne gå til gudstjenester i andre folkekirker end Søborg- så husker man bare
på, at man har været i kirke og får krydset sig af, når vi mødes til præst.
Afbud ved fravær
Jeg vil meget gerne bede om afbud fra jer, hvis jeres barn ikke kommer pga. sygdom, praktik eller
andet. Og er der i øvrigt noget, I er i tvivl om eller vil have uddybet, så er I altid velkomne til at ringe.
Vi ses til en spændende, udfordrende, hyggelig og god tid frem mod den store dag til foråret!
Mange hilsner
Sognepræst Sanne Bügel Forner sbf@km.dk / 2323 9845

