Søborg kirke
15. august 2018
Kære konfirmander og konfirmandforældre!
I har ønsket konfirmation hhv. lørdag den 18. maj og bededag den 30. maj 2019. Jeg (Merete
Sølling) har den glæde at skulle forestå både konfirmationsforberedelse og konfirmation.
Konfirmanderne er fordelt to hold hhv. tirsdag og torsdag. Jeg har forsøgt at tage hensyn til
ønsker og klassetilhørsforhold. Hvis nogen ønsker at flytte undervisningsdag fra torsdag til
tirsdag, hører jeg gerne fra jer.
Konfirmationsforberedelsen foregår i sognegården, og vi begynder henholdsvis
tirsdag den 18. september og torsdag den 20. september fra kl. 14.45 - 16.30.
Allerede lørdag den 22. september skal vi på udflugt til Frilandsmuseet kl. 13.30 – 15.30
Det er nemlig lykkedes os at få plads på årets ”konfirmandevent”, hvor konfirmanderne sendes
ud på sporet efter Jesus. Vi mødes på Frilandsmuseet i den del, som ligger nærmest indgangen
I.C. Modewegsvej, det er på vej mod Brede. Det vil sige, at I skal beregne ekstra tid (ca. 20
min.) for at være fremme på mødestedet, hvis I ankommer til Hovedindgangen til
Frilandsmuseet på Kongevejen 100.
Denne event er en del af konfirmationsforberedelsen. Vi forventer derfor, at konfirmanderne
deltager, og beder jer allerede nu notere tid og sted. Konfirmanderne skal selv sørge for
transport til og fra Frilandsmuseet.
Opgave til konfirmanderne:
Inden vi begynder (og helst inden 10. september) vil jeg gerne bede dig om at sende mig en
mail, hvor du
1. Fortæller lidt om dig selv og dit liv. Hvad er vigtigt for dig?
2. Skriver lidt om, hvad du gerne vil have ud af at gå til præst.
3. Er der andet, du synes jeg skal vide om dig (noget som er specielt for dig?)
4. Vedhæft et billede af dig selv.
Min mail er mss@km.dk – husk afsender (altså dit navn).
Husk også, at jeg har tavshedspligt.
Et par gange vil jeg udvide undervisningstiden med en time, så vi kan nå at arbejde mere
kreativt, se film eller lignende. Nærmere info herom følger.
Søndag den 30. september præsenteres årets konfirmander (altså dem, der går til præst hos
mig) ved gudstjenesten kl. 10. Efter gudstjenesten går vi i sognegården, hvor jeg vil glæde
mig til at hilse på både konfirmander og forældre. Jeg vil fortælle lidt om undervisningen,
høre om jeres forventninger og afklare eventuelle spørgsmål.
Der er ingen undervisning i efterårsferien uge 42.

Til sidst men ikke mindst: Et ”fromt ønske”: Det vil være rigtig godt, hvis konfirmanderne har
kendskab til beretningerne om Jesus fra Det Nye Testamente. Jeg vil derfor opfordre jer
forældre til sammen med jeres børn at gennemgå historien om Jesus. Det kan gøres frit
efter hukommelsen, eller ved at læse eller genfortælle f.eks. Lukasevangeliet. En børnebibel
kan også bruges.
Noter også at tirsdag den 15. januar 16.45 fællesspisning for alle konfirmander + forældre
Derefter teaterforestilling: Biblen på 45 min. i kirken 17.30 -18.30
På glædelig gensyn!
Merete Sølling
31909051
mss@km.dk

