MER’ END DET, VI SER
- et spændende år om livets store spørgsmål!
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du
blev døbt - og du udfordres til at leve dit liv sammen med ham.
Til konfirmationsundervisning skal vi dykke ned i, hvad det
betyder. Vi skal snakke om Gud og Jesus; om tro og tvivl; om
kærlighed, liv og død - og en masse mere. Vi skal vide noget
og også øve os i at tænke selv. Undervisningen veksler mellem
undervisningseftermiddage, temadage og weekend.

PRIMÆR UNDERVISER:
Jens Ole Christensen [joc@km.dk]:
Sognepræst i Fredens-Nazaret kirker
og meget glad for jazz, løbeture og bøger.
Udover Jens Ole medvirker også andre ansatte og frivillige fra kirken i
konfirmationsundervisningen. Det foregår som regel i Nazaret kirke,
Ryesgade 105. Alt i forbindelse med konfirmandforberedelsen er
gratis – også lejr. Konfirmationsdagen er Store Bededag: 30/4 2021.
Tilmelding skal foregå online:
https://www.fredensognazaret.dk/kirkelige-handlinger/konfirmation

Læs mere på www.fredensognazaret.dk

KONFIRMATION
2020-21
i Nazaret kirke

22/10 (TORSDAG): Orienteringsmøde for konfirmander & forældre
Her kan du møde præsterne og høre mere om forløbet, inden du
melder dig til konfirmandforberedelse.

30/4 (STORE BEDEDAG): DEN STORE DAG
Puds lakskoene, og vandkæm håret - for nu er dagen
oprunden, hvor vi fejrer konfirmation i Nazaret kirke!
22/4 (TORSDAG): GENERALPRØVE
Vi bruger dagens samling på at
øve os og gøre os klar til selve
konfirmationens, så vi er helt trygge
ved, hvad der skal ske, hvor vi skal
stå og sidde osv.

31/10 (LØRDAG): INTRODUKTIONSDAG
Vi skal lære hinanden bedre at kende og
tage hul på undervisningen. Kl. 10-16
6/11 (LØRDAG, ca. kl. 13-19):
KONFIRMANDDAG
Vi mødes i Herlev med med en
masse konfirmander fra andre
kirker i København til en fælles
dag med undervisning, musik,
hygge og meget andet.

UNDERVISNINGSTORSDAGE I
EFTERÅRET (TORSDAG kl. 15-17)
Vi bliver klogere på Bibelen,
taler om livets store spørgsmål
og alt det, der virkelig
betyder noget.
Datoerne er:
Tors 19/11
Tors. 26/11
Tors. 10/12
Tors. 17/12 (Julehygge)
AFTENER SAMMEN MED TEENGRUPPEN (EVE)
Mandag d. 1. marts kl 19-21
Mandag d. 15. marts kl 19-21

26/4 (FREDAG)
TEMAAFTEN OM PÅSKEN
kl. 17-20 i Buddinge Kirke

Bemærk: Der er mødepligt til disse arrangementer.
Fravær ved sygdom og vigtige begivenheder skal meldes
af forældre på sms til: 42 48 92 81.
10 gange deltagelse i gudstjenester
– mindst 5 af gangene højmesser i Nazaret Kirke.
Enkelte torsdagsundervisninger kan gå længere end til kl 17
(f. eks. ved ekskursion). Der kan blive 1-2 frivillige ekstra-arrangementer.

UNDERVISNINGSTORSDAGE
I FORÅRET (TORSDAG kl. 15-17)
Tors. 7/1
Tors. 21/1
Tors. 11/2
Tors. 25/2
Tors. 11/3
Tors. 15/4

5-7/2: WEEKENDLEJR
Vi tager på landet sammen og
bruger en hel weekend på at hygge
os sammen, spise god mad og
fordybe os i spændende emner.

