På hjemmesiden www.bordingsogn.dk, i nyhedsmailen og i Ikast Avis
kan I se, hvornår der er gudstjeneste i Bording og Christianshede
Kirker. Eller ved at installere app’en Kirkekalender.

Velkommen til
KONFIRMATIONS
FORBEREDELSE

i Bording og
Christianshede Sogne
Hilsen fra
Lone Ahlers, Sognemedhjælper
Tlf. 2327 1047
E-mail: la@bordingsogn.dk
Daniel Henoch Rasmussen, Sognepræst
Tlf. 2945 4971
E-mail: dhr@km.dk
Morten Meiner, Sognepræst
Tlf. 8686 1051 / 2327 1001
E-mail: mme@km.dk
Kontor i Kirkehuset, Klochsvej 41,
7441 Bording.

Teen-frimesser
Første gang:
søndag den 8. november kl. 10.30

2020-2021

At blive konfirmeret…..
…. er en tradition, som har været i den Danske Folkekirke helt tilbage fra
1736. Det betød dengang at man for første gang sørgede for at alle unge
fik undervisning og siden blev den Danske Folkeskole oprettet, så at alle
børn i Danmark fik skolegang og ikke kun de riges børn.
Konfirmandforberedelsen er en indføring i vores kristne tro til alle, som er
døbt, og til de som ønsker at blive døbt og konfirmeret.
Vi skal derfor gennemgå de helt centrale emner i kristendommen, med
udgangspunkt i dåben, og gennem året blive fortrolige med kirkens gudstjenester, salmebogen og bibelen.
Alle skal inden konfirmationen kunne både trosbekendelsen og fadervor
udenad.

I loven for den Danske Folkekirke siges det:
”Adgang til at blive konfirmeret har enhver som er døbt med den kristne
dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den

Om
konfirmandkommunikation…..
Når I har indskrevet jer via linket her: folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding
skal I forældre efterfølgende gå ind på
siden nedenfor af og til. I vil få en mail
eller sms, når der er nyt, I skal forholde
jer til der, men det kan være fint at I
også gemmer den som favorit i jeres
browser.
konfirmand.kirkenettet.dk

Om undervisningen…..
Der er mødepligt til konfirmandforberedelsen.
Eventuel forudset fravær skal meddeles skriftligt eller telefonisk forud.
Ved sygdom kan man SMS’e til én af os om morgenen.
Konfirmandforberedelsen foregår 6 onsdage kl. 12.20 - 15.30 og en hel
onsdag i efteråret og ligeledes i foråret, altid i Bording Kirke og Kirkehuset, Klochsvej 41. Den hele dag kan være en ekskursion. I kan se, hvornår
der er konfirmationsforberedelse her: http://www.bordingsogn.dk/
konfirmander/
Transporten til og fra konfirmandforberedelse foregår med bus,
som kører fra Bording skole 12.20 (regner vi med) og det påhviler dig selv
at være der rettidigt eller på anden måde nå frem til tiden.
Bussen kører jer tilbage til skolen, så I er der kl. 15.30.

Gudstjenester og lejr…..
Udover at følge undervisningen, består forberedelsen også i at deltage i
mindst 6 gudstjenester. Se på næste side, hvordan I finder ud af, hvor og
hvornår der er gudstjeneste.

Det er en god ting at følges med sine forældre til kirke, og på den måde
kan forældrene støtte deres konfirmand og sammen opleve denne vigtige
periode i konfirmandens liv. Man kan også støtte ved at snakke sammen
om det, som sker både i kirken og i konfirmandforberedelsen.
Derudover forventer vi, at I deltager på vores konfirmandlejr.
Konfirmandlejren foregår lørdag til søndag den 9.-10. januar på
Pårup-lejren. Der er en egenbetaling på kr. 125, som dækker maden.
I hører mere om lejren når vi nærmer os.

