Gudstjenester 10 gange i alt
( bryllup, bisættelse, begravelse, kirkekoncert,
Julegudstjeneste i skolen gælder ikke!)
Nogle Gudstjeneste er obligatoriske, at deltage i.
Der er dato på ungdomsgudstjenester i efteråret
og en i foråret.
Ved nogle gudstjenester medvirker
konfirmanderne – tjek op om dette derhjemme!
Der er sat nogle gudstjenester på listen, som er
gode, at dele med familien og opleve sammen med
sine forældre… Forældre må meget gerne også gå i
kirken- så konfirmandforberedelsen bliver fælles
familie samvær og samtale.
En gudstjeneste tæller når man deltager i hele
gudstjenesten. Det er også vigtigt at konfirmander
flere gange deltager i nadveren.
Gudstjeneste deltagelse vil blive tjekket op løbende
De 10 gange skal være opnået inden den 22. april.
Til Gudstjeneste bedes konfirmanderne sidde 2
eller max 3 på samme kirkebænk og i midten.
Det er dermed lettere for konfirmanderne at skabe
en god oplevelse uden forstyrrelser.

Konfirmation
Til konfirmationen kan konfirmanden have
bestemt antal personer med i kirken. Dette bedes
præcist overholdes på grund af sikkerheden.
Det har intet med, hvor mange der kan sidde på en
bænk, men hvor mange der må være i
kirkerummet.
Til et forårsmøde gennemgår vi diverse
forberedelser til konfirmationen.
I og jeres forældre kan altid kontakte mig hvis I har
spørgsmål eller gerne vil tale med mig.

Husk at konfirmation er et frivilligt valg og dermed
også et medansvar og fællesskab, man tager del i.
Oplysninger og ændringer kommer på facebook
(præst egeskov kirke/Lise Rind) og måske email.
Sognepræst Lise Rind
Telefonnr. 51503108
Email: liri@km.dk

Konfirmand undervisning
efteråret 2018
i Bredstrup/Pjedsted sogn
Undervisningen i Egeskov
konfirmandstuen
Ved morgenundervisning er konfirmandstuen åben fra
kl. 8.00.
I er velkommen til at stille cyklen om morgen ved
præstegården.

Aktiv deltagelse i undervisningen er nødvendigt:
At vise respekt, ligeværd, lytte, tale pænt, omsorg,
synge er en nødvendig del af undervisningen.
Ligesom det også er at deltage i hele undervisnings
lektion og forløb, hvilket også gælder de forskellige
arrangementer.
Hvis der er for meget larm til
undervisning/arrangement vil der være 2
advarsler- tredje gang bliver en gudstjenestegang
frataget alle konfirmander. Det er en opmuntring
til fællesansvar og en mulighed for at komme mere
i kirke.
Undervisning ved nogle særlige arrangementer
Gælder alle de konfirmander som ønsker
konfirmation i Egeskov kirke.
For at skabe og fastholde fællesskabet. Samt, at
give konfirmanden kendskab til kirken.
Fravær ved særlige arrangementer, obligatoriske
gudstjeneste samt almindelig undervisning vil blive
registeret som fravær og kan ende i ingen
konfirmation. Ved fravær skal der laves opgave
eller have ekstra undervisning.
(se bagside)

KONFIRMANDUNDERVISNING
I efteråret uge 38- 49:
Undervisning begynder 8.10 – 9.30
kl. 7.50: BUS henter konfirmanderne v. Bredstrup
præstegård
Kl. 9.30: Bus henter dem og kører dem til
Ullerupbæk skolen.

KONFIRMANGUDSTJENESTER
Alternativ gudstjenester til konfirmander i Fredericia
provsti. OBLIGATORISKE – Fælles forældrekørsel!

Tirsdag 25/9 kl. 19.00
Sct Michaelis kirke
(fra Bredstrup sognegård kl. 18.40)
Onsdag 31/10- kl. 19.00
Egeskov kirke
(fra Bredstrup sognegård kl. 18.40)
Torsdag 7/2- kl. 19.00
Bredstrup kirke

SEPTEMBER
Onsdag den 19 undervisning (tro, kirke, fællesskab)
Søndag den 23 Høstgudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 25 kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste
OBLIGATORISK for ALLE -konfirmander
Onsdag den 26 undervisning (tro, kirke, film)
Lørdag den 29 Luthers Nøgle. Rollespil omkring
reformation. (Der er busafgang fra Bredstrup Kirke kl.
08.00. Returkørsel fra Taulov kl. 11.45.)
OBLIGATORISK for ALLE -konfirmander

OKTOBER
Onsdag den 3 undervisning (tro,)
Onsdag den 10 undervisning (tro, kirke, løb)
Uge 42: EFTERÅRSFERIE
Onsdag den 24 undervisning (tro,biblen)
Onsdag den 30 undervisning (tro, Gud, faderen)
Onsdag den 30 Ungdomsgudstjeneste kl. 19.00
OBLIGATORISK for ALLE -konfirmander

NOVEMBER
Søndag den 4 Gudstjeneste ”Allehelgens” en højtidlig
og stille gudstjeneste hvor vi mindes dem vi savner. En
god ide, at tage din voksen med.
Onsdag den 7 (ingen konfirmandundervisning)
Onsdag den 14 undervisning (tro, Gud, faderen)
Onsdag den 21 undervisning (tro og Gud, faderen)
Onsdag den 28 undervisning (tro og Gud, faderen )

DECEMBER
Onsdag den 5 kl. 10.00 (tro, Jesus,)
Søndag den 9. kl. 10.30 familiegudstjeneste
Onsdag den 13 kl. 18.20- 22.00 Teater ”den lille prins”
I mødes ved Bredstrup præstegård og køres med Bus til
teater. OBLIGATORISK – I har spist mad hjemmefra og
ingen penge med.
Søndag den 16 kl. 10.30 Gudstjeneste ”de ni læsninger”
– Konfirmander medvirker/læser op – tjek op og Støt!
JULEFERIE – husk julen har mange gudstjenester

Husk, at have jakke og sko med til
udendørsbrug efter vejret!
Om vinteren har vi ikke udesko på indenfor!

Luthers Nøgle Lørdag den 29 september 2018 ved Taulov kirke
En sjov obligatorisk rollespilsdag med alle Fredericias provstis konfirmander. Vi bliver trukket
tilbage til Reformations tid/Middelalderen. Konfirmanderne er pilgrimme, der skal finde
Luthers Nøgle. Konfirmanderne får en kappe på sig, så de er udklædt og parat til spillet.
Kom til P-plads ved Bredstrup kirke kl. 7.55: Busafgang fra Bredstrup Kirke kl. 08.00
Returkørsel fra Taulov kl. 11.45.

Frivillige (konfirmandvoksne), tager imod konfirmanderne ved P-pladsen.
Nøgler, punge, tasker, telefon bliver afleveret i en kasse, som tages med til Taulov.
De frivillige hjælper ved Luthers nøgle og kører med tilbage til slut.
I kører med bus til Taulov kirke og her begynder Luthers nøgle rollespillet.
Det er en god ide at forberede jer til rollespillet ved at kigge på luthersnøgle.dk.
Her står blandt andet I skal have en bestemt urter med hjemmefra. Det er også en god ide at
købe på markedet noget sødt til at bi-stikke djævlen med.
Læs hjemmesiden og bliv inspireret.
Kl. 11.45 stopper spillet og I bliver kørt hjem til præstegården. Ankomst tid mellem
Husk tøj ifølge vejret…..
Mad, drikke, spise får I under rollespillet og noget kan købes med rollespils – ting (ikke rigtige
penge)
Hvis en konfirmander har brug for særlige aftaler/hensyn bedes I kontakte mig.
Jeg glæder mig til at se jer!

Hilsen – Lise

