Kære kommende konfirmander og forældre!
Hvad er mulighederne?
I Kolding provsti finder konfirmationen sted i 8. klasse. Søndervang Skole og Lykkegårdsskolen ligger i Kristkirkens sogn og elever
fra disse to skoler tilbydes derfor undervisning her uanset elevens bopælssogn. Elever fra Bakkeskolen kan uanset
sognetilhørsforhold frit vælge mellem Kristkirkens sogn og Seest sogn. Undervisningstidspunktet er koordineret mellem disse tre
skoler og Kristkirken.
Hvis man bor i et andet sogn og ønsker, at selve konfirmationshandlingen skal finde sted dér, kan det uden videre aftales med
egen præst. Konfirmanden kan stadig deltage i undervisningsforløbet i Kristkirken sammen med klassen. Hvis man ønsker, at
eleven også deltager i undervisningen i bopælssognet, er det muligt for så vidt, at undervisningstidspunktet dér kan godkendes af
skolen.
Ønsker man undervisning i et helt tredje sogn (end bopælssogn og skolesogn) henvender man sig til præsten i dette sogn og
forhører sig, om der er mulighed for at komme på holdet dér. Det vil i givet fald kræve, at man løser sognebånd til denne præst.
Også her gælder det, at skolen ikke er forpligtet på at give fri, hvis tidspunktet ikke passer med skolens skema.
Undervisningen i Kristkirken
Vi bestræber os på at tilrettelægge et spændende og varieret undervisningsforløb, hvor vi naturligvis skal have noget faktaviden
på plads, men hvor der også er plads til de spørgsmål og overvejelser om livet, Gud, kirke og kristendom, som konfirmanderne
måtte tumle med.
Metodemæssigt forsøger vi at tage højde for de unges forskellige læringsstile, så der både bliver leg og alvor, kreative indslag,
gruppearbejde, småopgaver, debat, inddragelse af Facebook og YouTube osv. Vi får besøg af nogle spændende gæster og tager
selv på besøg et par gange undervejs.
Plads til alle
Man skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, men man behøver ikke at være døbt for at deltage i undervisningen. Man er
velkommen til at tilmelde sig, hvad enten man gør det med henblik på dåb og konfirmation eller blot for at være med og lære
noget mere om kirke og kristentro.
Konfirmandundervisningen finder sted ud fra den kristne tros perspektiv. Men målet er ikke, at de unge skal overtage bestemte
holdninger. Undervisningen sigter på at hjælpe de unge i gang med at forholde sig til kristentroens indhold og spørgsmål, og klæde
dem på til at kunne formulere sig selv i forhold til den. Det fordrer et undervisningsmiljø, hvor der er frihed til at stille kritiske
spørgsmål og plads til at tænke ander‐ ledes.
Gudstjenester
En del af undervisningen foregår ved sognets gudstjenester (eventuelt delvist i andre sogne). I praksis fun‐ gerer det sådan, at
konfirmanderne skal deltage i 10 gudstjenester gennem hele forløbet. For at hjælpe konfirmanderne til at få udbytte af det,
udfylder de en ”gudstjenesteopgave” hver gang. Opgaven handler mest om at observere, hvad der foregår.
Tidspunkt for undervisningen
Tidspunktet for undervisningen i 2020-21 er ikke fastlagt endnu. I 2019‐20 lå undervisningen om onsdagen kl. 13.45‐15.15. Vi
regner med, at det kommer til at blive nogenlunde det samme i 2020-21. Derudover kan der være nogle ganske få arrangementer
med mødepligt uden for skoletiden f.eks. en udflugt efter en søndagsgudstjeneste. Vi plejer også at lave en længere (frivillig)
udflugt med overnatning hen over en weekend eller måske en lidt længere tur. Ring og hør nærmere.
Selve konfirmationen
I Kristkirken er der god plads og der er ingen begrænsninger på, hvor mange man kan invitere med til konfirmationen. Man bliver
normalt konfirmeret sammen med det hold, man er blevet undervist sammen med. Hvis datoen er uheldig, er det dog også muligt
at blive konfirmeret sammen med et af kirkens to øvrige hold (se datoerne i det vedhæftede tilmeldingsskema).
Hvis der er yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen sognepræsterne
Jan Holm Mortensen, jhm@km.dk, 75503379
Per Damgaard Pedersen, pdp@km.dk, 24404828
Michael Lerche Nygaard, milen@km.dk, 75527646

