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Konfirmationsdatoer for 2021
•

Fredag den 30.april: Frydenhøjskolen, Engstrandskolen og andre

•

Lørdag den 1. maj: Avedøre Skole, Frydenhøjskolens K-klasse og andre

Hvad er konfirmation?
Konfirmationen er et ritual i kirken, som i gammel tid markerede overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmationen markerer, at man nu er så voksen at man selv kan tage stilling til nogle af de
spørgsmål, som tro rejser. Hvor kommer vi fra? Hvordan skal jeg behandle mine medmennesker? Hvad
sker der når vi dør? Er jeg god nok? Hvad vil det sige at elske? Skal jeg tilgive alt? Hvor gør jeg af min
skam eller skyld? Hvorfor er der ondskab i verden?
Konfirmationen er en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro og hvad det betyder
at leve ud fra den. Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her
fejrer konfirmanden sammen med familie og venner at han eller hun har et tilhørssted i den kristne tro,
og konfirmanden får ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja til det. Derefter velsignes konfirmanden med ord, der Guds løfte, som man får allerede i dåben.

Gud siger ja til dig
Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men at sige
ja til at blive konfirmeret, handler mere om at ville åbne sig for den livshorisont, som det kristne evangelium giver, end at tjekke af om man kan tro på diverse faste udsagn. Konfirmation er Guds ja til dig og
et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder. Hvis den kommende konfirmand ikke er
døbt kan han/hun godt blive indskrevet til præst. Dåben kan så ske en tid inden konfirmationen - enten
ved en gudstjeneste eller på et hemmeligt tidspunkt.

Konfirmationsforberedelse - at gå til præst
For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til præst, selvom du måske ikke vil konfirmeres.

Skal man være døbt for at blive konfirmeret?
Hvis den kommende konfirmand ikke er døbt kan han/hun godt blive indskrevet til præst. Dåben kan så
ske en tid inden konfirmationen - enten ved en gudstjeneste eller på et hemmeligt tidspunkt.

Hvad laver man til konfirmationsforberedelse?
Ugentlig undervisning
Vi mødes holdvis hver uge til fra september og frem til konfirmationen i foråret. Vi arbejder på forskellige
måder med temaer som: Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud? Hvad sker der under gudstjenesten?
Hvad er næstekærlighed? Hvad er forholdet mellem tro og viden? Hvad fejrer vi i påsken?
Hver gang vil der også være en samling i kirken, hvor præsten siger noget ud fra en bibelfortælling, vi
beder fadervor og lærer forskellige sange og salmer. Her øver vi også trosbekendelsen, som vi skal sige
sammen til selve konfirmationen.

Konfirmanddage
To dage i efteråret: torsdag og fredag før efterårsferien og én dag i foråret - mandag i uge 11 – har alle
konfirmander i Hvidovre kommune efter aftale med skolerne konfirmanddage - en hel dag sammen. Her
tager vi på tur til København og lærer også vores egen kirke og lokalområde at kende.

Overnatning
Én gang i forløbet overnatter vi sammen i kirken. Der er et noget alternativt program fra vi mødes om
eftermiddagen til hen på aftenen, derefter er der masser af sjov og hygge med hinanden. Næste morgen
spiser vi morgenmad sammen, rydder op og tager hver til sit.

Gudstjenester
Man skal også gå til gudstjenester for at lære gudstjenesten at kende. Som konfirmand i Avedøre Kirke skal
man komme til mindst 10 gudstjenester. Det er en vigtig del af undervisningen. Konfirmanden planlægger
selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester, dog gerne fordelt over hele
perioden. Vi anbefaler at man prøver forskellige former for gudstjenester. Aftengudstjenester, ungdomsgudstjenester, stillegudstjenester – men at man særligt bliver fortrolig med søndagsgudstjenesten. Der
vil være nogle gudstjenester, som vi særligt anbefaler.
Du kan læse mere om konfirmation på kirkens hjemmeside: www.avedoere-kirke.dk

Kontakt
Yderligere information kan fås ved henvendelse til en af Avedøre Kirkes præster.
•

Mads Jacob Iversen, tlf. 21 16 27 35, mji@km.dk

•

Inge Stagsted Lund, tlf. 21 16 26 55, ilu@km.dk

•

Birgitte Jeppesen tlf. 21 16 29 61, bj@km.dk

Tilmelding til konfirmation 2021
Tilmeldingsblanket
Blanketten her skal udfyldes og sendes (eller blot afleveres i postkassen) til:
Avedøre Kirke, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre.
Det er også muligt istedet at sende en mail til: avedoere.sogn@km.dk
Husk at udfylde alle nedenstående oplysninger. Teknisk hjælp vedr. tilmelding: Kordegn Nathalie Bianco
tlf.: 21162507, mail: avedoere.sogn@km.dk

KONFIRMAND
Fulde navn:
Adresse:

Fødselsdag:
Mobilnummer:
E-mail (som tjekkes):
Skole og klassetrin:
Klasse (f.eks. A, B eller Z):
Eventuelle særlige forhold der gør sig gældende:

MOR
Navn:
Mobilnummer:
E-mail (som tjekkes):

FAR
Navn
Mobilnummer:
E-mail (som tjekkes)
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