Velkommen
til
konfirmations-forberedelse

At gå til konfirmationsforberedelse eller til præst….
Det er et år, hvor du bl.a. får mulighed for at lære, opleve og tænke efter:
 du kommer til at lære om kristendom og kirke, både om gamle traditioner
og om, hvordan kristendom og tro også kan have en vigtig betydning nu.
 du kommer til at opleve både gammelt og nyt. Gennem film, avisudklip,
billeder, musikvideos, diskussioner og 1000 andre ting sættes vigtige ting
på dagsordenen både i undervisning og ved gudstjenester.
 derfor kommer du selv til at tænke efter! Du får mulighed for at overveje
ting, der har med livet at gøre; ting, der handler om værdier og valg, om
holdninger og tro og livssyn….

Helt praktisk….
Timerne ligger på forskellige tidspunkter: morgen,
eftermiddag, aften, hverdage, lørdag osv.
På hjemmesiden ligger en årsplan, hvor du har et overblik over timerne. Hver gang, vi skal mødes, modtager
du en SMS som reminder og tit med en lille opgave, du
skal løse…
Ang. morgentimerne: Vi begynder kl. 8.00. For Skave
er der bus fra Skave 7.55 og retur til skolen kl. 9.30.
I uger med morgentimer går Skave onsdag, og
Borbjerg går torsdag.
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Bloktimerne og lørdagen i foråret er fælles for begge klasser.
Inden konfirmationen skal du gå i kirke mindst 10 gange. Der bliver forskellige slags
gudstjenester at vælge imellem. Bl.a. er der en række familiegudstjenester, lasagneog spaghettigudstjenester, som du og din familie kan opleve sammen. Og så er der
selvfølgelig også de almindelige søndage.
Den sidste weekend i september tager vi alle sammen på weekendlejr på Venø.

Info…
Med hensyn til information til dig og din familie, vil jeg mest bruge mail og SMS.
Mailen er mest med oplysninger til dine forældre, og SMS er mest til dig, hvor du
får praktiske beskeder, lektier og input lige ned i lommen på din mobil undervejs.
Endelig har konfirmanderne deres egen side på kirkernes hjemmeside
www.borbjerg-hogager-kirker.dk – gå ind inder KonfiZonen. Der kan du bl.a. se
nogle skøre klip fra YouTube, og du og dine forældre kan finde flere oplysninger.

I forbindelse med undervisningen…
Du får udleveret en salmebog samt de materialer, vi i øvrigt skal bruge. Så disse
ting skal du altså ikke selv købe.
Der vil blive noget undervejs, der koster lidt, f.eks. lejren. Desuden bliver dine forældre spurgt, om de vil hjælpe; f.eks. med at bage, med kørsel, med nogle opgaver på
lejren eller noget andet praktisk.

På bagsiden af denne seddel...
På næste side finder du og dine forældre nogle vigtige datoer. Der kommer flere til
undervejs, men sæt x i kalenderen allerede nu!

Noget, du kommer i tvivl om...
Hvis der er noget, du eller dine forældre vil sige
eller spørge om, er I altid velkomne til at kigge forbi
eller til at ringe, sms’e eller maile til mig.
På gensyn til gode oplevelser!
Et rigtig godt konfirmand-år til alle

Asger
tlf.97461030 eller 23981034, e-mail: apet@km.dk
www.borbjerg-hogager-kirker.dk

?

Nogle datoer til kalenderen
(Konfirmanderne deltager i det, der er understreget. Det andet er tilbud)
søndag d. 18. aug. kl. 10.30
velkomstgudstjeneste i Hogager kirke for alle konfirmander med familie.
Bagefter er der indskrivning med en kort introduktion i Fælleshuset.
søndag d. 1. sept. kl. 10.30
høstgudstjeneste for hele familien i Borbjerg kirke. Høstoptog. Kirkefrokost.
søndag d. 8. sept. kl. 10.30
frilufts-høstgudstjeneste for hele familien ved Hogager kirke. Kirkefrokost.
tirsdag d. 17. sept. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i Hogager kirke, derefter aftensmad. Tilmelding.
weekenden d. 27.-29. sept. konfirmandlejr på Venø, som afsluttes med
gudstjeneste for hele familien kl. 10.30 i Borbjerg kirke. Forældre-hjælp.
søndag d. 27. okt. kl. 10.30
BUSK-gudstjeneste i Hogager kirke. Spejderne medvirker.
torsdag d. 31. okt. blokeftermiddag med forældremøde kl. 17.30 – 20.30
lørdag d. 2. nov. rytmisk kor-workshop for alle interesserede
med Soul Mates fra Århus, i Kirkehuset og Borbjerg kirke ca. kl. 13 – 16.
onsdag d. 20. nov. kl. 17.00
Lasagnegudstjeneste i Borbjerg kirke, derefter aftensmad. Tilmelding.
søndag d. 1. dec. kl. 10.30
1. søndag i Advent; familiegudstjeneste i Borbjerg Kirke.

d. 19.2 (Borbjerg Kirke) og 20.2 (Hogager Kirke) 2020 kl. 19-21
Møde for konfirmander og forældre i den kirke, hvor man skal konfirmeres.

Se årsplan og omtaler i øvrigt på hjemmesiden.

