Kære konfirmander
Vi håber, at I er raske, og kan holde isolationen ud. Kirkerne er
stille nu, og kun åbne for begravelser og bisættelser. Alt er stille.
Det er en mærkelig tid, men også en tid til måske at opdage alt
det, som er godt ved hverdagen. Alt det, som vi kan være trætte af
ind imellem, men som vi savner nu.
Vi glæder os til at konfirmere jer til sommer, og sender jer her et
lille afsluttende forløb på jeres konfirmandforberedelse.
Prøv at arbejde med opgaverne fra uge til uge og til allersidst, når
du er færdig med at løse dem alle, skal du sende dem til os.
Din besvarelse skal du sende senest den 8. maj til Frits på
fgj@km.dk og til Bettina på benk@km.dk
Husk du er altid velkommen til at ringe til os!

Uge 14 og 15
Påsken indledes med palmesøndag, og slutter ugen efter med 2.
påskedag. På Dansk Bibelselskabs hjemmeside kan du finde alle
årets prædikentekster 2020. Hvis du har en Bibel eller en salmebog
der hjemme, kan du også finde fortællingerne heri. Husk, at vi i år
læser fra 2. tekstrække.
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Opgaver i påsken: Prøv at læse påsketeksterne. Læs dem
langsomt, gerne en af gangen på selve dagen. Læg mærke til, hvad
der sker på den pågældende dag: hvilke begivenheder udspiller
sig? hvilke personer er med, og hvor er de henne rent geografisk?
Skriv ud for hver dag, hvad du mener dagens tema er. Altså hvad
handler den enkelte dag om.
Påskedagene er:

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. påskedag
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Uge 16
Husk tilbage på de to hele dage, vi havde sammen dvs. dagen i
København og dagen i Gerlev. Prøv at svare på nedenstående
spørgsmål:

I København
Hvad gjorde størst indtryk på dig?

Var der noget, som undrede dig, eller som du ikke forstod?

Hvad gør kirken for at hjælpe mennesker, som har det svært, kan
du huske nogle eksempler fra København?

3

I Gerlev
Hvad er det første, du husker, når du tænker tilbage på dagen?

Kan du kæde dit stærkeste minde sammen med skabelse?

Hvad var det bedste og det værste ved dagen?

Kan du huske to af de salmer, vi sang med Karen og Elena?

Hvad var du med til at skabe?
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Uge 17

Vi nærmer os konfirmationerne ☺ Din opgave er at vælge dit eget
skriftsted. Du kan finde skriftsteder i en salmebog, hvad enten den
er ny eller gammel. I salmebogen kan du finde dem under
overskriften Bibelord til opmuntring og trøst. Denne overskrift
kan du google, hvis du ikke har en salmebog eller en Bibel at søge
i, så vil der komme en masse skriftsteder fra Biblen op.
Du skal vælge det skriftsted, som du synes passer til dig.

Skriv her dit skriftsted:

Skriv her, hvorfor du har valgt netop det skriftsted:
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Uge 18

Årets sidste opgave
Vælg et musiknummer, som du synes, vi skal høre i kirken til din
konfirmation. Hvis dit nummer bliver valgt, spiller vi det enten som
postludium, dvs. som det musik I går ud til, eller det kan blive
spillet i relation til den tale, præsten holder.
Vi har tidligere lyttet til bl.a:
Happy med Fharrell Williams
Can’t stop the feeling med Justin Timberlake
These Days Rudimental
Gods plan med Drake
Castle on the Hill med Ed Sheeran
Let it go med James Bay
Human med Rag’n Bone Man

Skriv dit forslag her:

Begrund, hvorfor du har valgt det her:
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