Skal du gå til præst?
Konfirmationsforberedelse
Hals og Hou
2019/20

Indskrivning til konfirmation i Hals og Hou
Nu, hvor du (snart) er begyndt i 7.klasse, har du også mulighed for
at gå til præst og blive konfirmeret. Undervisningen begynder den
27. august.
Tilmelding til konfirmation og undervisning skal ske elektronisk.
Sådan foregår det:
 Forældre skal gå ind via www.hals-hou-kirker.dk og tilmelde
med Nem-id
 Her registrerer I jeres barn
 Vi får automatisk besked
OBS: Det er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen,
at jeres barn er tilmeldt via denne elektroniske løsning. Det er
forældrenes ansvar at tilmelde deres barn.
Informationsmøde 21. august
Tirsdag den 21. august kl. 19-20 er der informationsmøde for
forældre og konfirmander i sognegården ved Hals Kirke. Her giver
vi en introduktion til forløbet og svarer på spørgsmål.
Konfirmandundervisning - 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.
Gud og tro
Har Gud skabt verden? Lavede Jesus virkelig vand om til vin og var
hans mor jomfru? Kan Gud være god, når der sker så meget ondt?
Hvad nu hvis jeg nogle gange tvivler? I undervisningen får du
mulighed for at søge svar på det hele.

Få noget, du kan bruge i dit liv
Jesus mødte mennesker, når de var mest ensomme eller bange,
når de sørgede eller havde mistet modet. Den slags situationer
kommer alle mennesker i. Det er måske ikke lige nu, men når du
selv står der en dag, er det godt at kende historierne i din kristne
tro. Du lærer også at bede og synge salmer.
Forstå din kultur og kend dine rødder
I konfirmationsundervisningen hører du om kristendommens
fortællinger, historie og traditioner. Det kan gøre dig klogere på din
egen tid og kultur. Mange af Bibelens historier bliver brugt i bøger,
billeder, film, musik og musikvideoer, som man først rigtigt forstår,
når man kender kristendommens historier. Med dem forstår du
måske også bedre vores samfund. Fx hvorfor vi har indrettet os
sådan, at vi hjælper syge og fattige.

Om undervisningen
Vi har planlagt et forløb med en række hele og halve temadag. De
fleste gange starter vi i kirken med at synge og høre bibelhistorie.
Derefter bliver I inddelt i hold og skal deltage i forskellig
undervisning på skift.
Der er også en konfirmandlejr i oktober, hvor du skal være
sammen med konfirmander fra forskellige steder i Vendsyssel og de
unge voksne fra KFUM/K, der står for lejren. Glæd dig!
Hvis du har meldt dig til at blive konfirmeret, er der mødepligt til
al undervisningen.
Møder du ikke op, skal vi have besked fra dine forældre om
årsagen. I særlige tilfælde kan der blive tale om ekstraopgaver på
andre dage.
Obs: Vi får ikke besked fra skolen om sygdom.

Gudstjenester
Det hører med til konfirmationsforberedelsen, at du gør dig fortrolig
med livet i kirken og kommer til et antal gudstjenester og
arrangementer.
Vi kræver at du går i kirke otte gange (otte krydser)- men to gange
kan du få et ekstra kryds ved at have én af dine forældre med
(bedsteforældre tæller ikke, og heller ikke skolens juleafslutning!
men konfirmand-lejren tæller!)
Kontakt mellem kirke og konfirmand/forældre
Vi har oprettet en lukket facebookgruppe ”Konfirmander Hals-Hou
2019-20” for både konfirmander og forældre. Se link til gruppen på
www.hals-hou-kirker.dk Vi vil også maile til jer forældre på de
mailadresser, I giver os ved den elektroniske indskrivning.
Konfirmationen
2. maj konfirmation i
8. maj konfirmation i
9. maj konfirmation i
16. maj konfirmation

Hou
Hals (Store Bededag)
Hals
i Hals

Efter tilmelding er der mulighed for at ønske en bestemt dag. Vi har
et ønske om at fordele konfirmanderne på de nævnte dage, så der
er god plads i kirken til familierne.
Konfirmation er en frivillig sag
For at blive konfirmeret til maj skal du være døbt. Hvis ikke du er
det i forvejen, kan du blive det inden konfirmationen.
Du er velkommen til at deltage i undervisningen, både hvis du ikke
er døbt og hvis du ikke er sikker på, om du gerne vil konfirmeres og
bare gerne vil vide mere om den kristne tro og hvad kirken egentlig
indeholder.

Årsplan
2019
Onsdag 21. august kl. 19-20 Informationsmøde for forældre og
konfirmander
Tirsdag 27. august kl. 08-11.30
Fredag 13. september kl. 08-15 – Temadag om middelalderen
(Hals)
Torsdag 26. september kl. 08-11.30
Torsdag 10. oktober kl. 12-15 - Udflugt til Aalborg
25.-27. oktober: Konfirmandlejr (starter fredag aften)
Tirsdag 12. november kl. 12-15 - Vi arbejder med superhelte
2020
Onsdag 26. februar kl. 12-15
Tirsdag 3. marts kl. 19 Foredrag med Anders Travelape i Sognets
Hus i Gandrup
Onsdag 18. marts kl. 12-15
Tirsdag 31. marts kl. 08-15 – Temadag om påsken (Vester
Hassing)
Fredag 17. april kl. 08-11.30
Onsdag 29. april kl. 08-11.30
Hertil kommer et par aftener for konfirmander/forældre i sæsonens
løb.

Vi glæder os til at se jer!
Christian Roar Pedersen, præst - crpe@km.dk - tlf. 23 20 30 99
Tina Godiksen, organist
Stine Bager Korsbro, Kirke og kulturmedarbejder
Theresa Lundquist, konfirmandunderviser

