Generelle oplysninger om konfirmationsforberedelsen


Konfirmandundervisning handler om Gud, dig og mig. Om hvad vi er for nogle størrelser;
om hvordan vi lever vores liv; om hvordan vi lever sammen med andre omkring os; om
kristne værdier og leveregler; om hvad kirken er for en størrelse, og hvad vi bruger den til.
Undervisningen danner, udfordrer, keder, morer og engagerer. Målet er, at konfirmanden
opdager, hvilken betydning kristendommen har for vores samfund; at lære Gud og sig selv
at kende indefra og udefra.



Undervisningen foregår i Hornbæk Sognegård og Kirke samt på ekskursioner ude omkring.



Ud over undervisningen skal eleven selv søge til gudstjeneste 9 gange. Er der bryllup,
barnedåb eller begravelse i familien, gælder det også som gudstjeneste. Erfaringen siger,
at konfirmanden har brug for forældres opbakning til at komme afsted, og forældre på
kirkebænkene er ikke forbudt  Så kan man også tale videre om det derhjemme.



Alle informationer om undervisningen, ekskursioner, konfirmation eller øvrige beskeder,
præsterne måtte have til konfirmand eller forældre, findes på vores hjemmeside
www.defemsogne.dk eller ved at kontakte den undervisende præst.



Præst Søren Dam Kjeldsen underviser som udgangspunkt 7 Y. Søren konfirmerer i Ålum
og Ø. Bjerregrav kirker Tlf. 86 45 40 19, e-mail sdk@km.dk



Præst Dorte Jørgensen underviser som udgangspunkt 7 X. Dorte konfirmerer i Hornbæk og
Tånum kirker Tlf. 20 58 56 41, e-mail doj@km.dk



Konfirmandundervisning og konfirmation er en frivillig sag, men er man tilmeldt, er man
forpligtet til at deltage i undervisningen - også når den er forlagt til weekend eller aften. Er
konfirmanden forhindret i at deltage, bedes forældrene orientere præsterne herom på mail,
sms eller telefon.



Konfirmanden kan bortvises ved manglende fremmøde eller forstyrrelse af undervisningen
og nægtes konfirmation.

Venlig hilsen
Dorte Jørgensen, tlf. 20 58 56 41, e-mail: doj@km.dk
og Søren Dam Kjeldsen, tlf. 86 45 40 19, e-mail: sdk@km.dk

