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22. maj 2019
Kære måske kommende konfirmander OG forældre!

Konfirmation
Det er med stor glæde og forventning, at vi til august skal starte på konfirmandforberedelsen i Mølholm kirke for alle jer, der som elev i 7. klasse har mulighed for at
vælge at blive konfirmeret.
Da folkeskolen implementerede den ny strukturreform, var udgangspunktet:
”I forbindelse med strukturreformen i folkeskolen skal skolen tilbyde undervisning
m.m. til eleverne i 35 timer om ugen. For Mølholm skoles vedkommende ligger disse
timer fra 8 – 15.”
Den gav os muligheden for at tænke konfirmandforberedelsen på en ny måde, som
gav mange spændende muligheder! Nu har vi så været i gang med dette forløb med
fire årgange konfirmander. Og meget af det har været spændende og godt – men der
har også været plads til forbedringer fra år til år. Forbedringer og udviklinger, som vi
gerne vil fortsætte med at drage nytte af.
Derfor er vores oplæg til grundprincipper for konfirmandforberedelsen:
1. Ca. 4 dages temasamarbejde mellem skole og kirke og alle elever
2. Konfirmandforberedelse hver 3. torsdag morgen i sognehus og kirke

3. Et katalog med xx antal moduler, hvor konfirmanderne selv skal vælge yy antal.
Eksempler kan være: åbne kirken med kirketjeneren og deltage i gudstjenesten –
eller deltage i gudstjenesten og nogen gange gøre noget ekstra: plante påskeløj, spise
brunch, samle ind til Folkekirkens Nødhjælp o.a. – eller deltage i lasagnegudstjeneste
(ungdomsguds-tjeneste med efterfølgende lasagne i sognehuset) – eller filmaften eller
andet for både konfirmader OG forældre (f.eks. Rockgudstjeneste 18.8. med Kim
Larsen sange ………..)
Altså en hel del mere ”at gøre kirke” end at ”høre om kirke”.
Ud fra disse grundprincipper vil jeg gerne invitere jer FORÆLDRE OG
KONFIRMANDER til et møde, hvor vi sammen kan drøfte rammerne for en
udvikling og tilretning af konfirmandforberedelsen. Jeg vil foreslå:
ONSDAG 19. juni kl. 19.00 i kirke og sognehus (vi starter i kirken)
Det kunne være rigtig godt for mig, hvis I allerede nu vil sende en mail med navn på
jeres evt. kommende konfirmand og klasse. Samt også gerne tilkendegive, om I kan
komme denne aften.
Konfirmationerne ligger således:
Lørdag 2. maj 7.2
Søndag 3. maj 7.1
Søndag 10. maj 7.3
Jeg glæder mig til at være sammen såvel konfirmander som forældre gennem næste
år. I perioden 15.11. til 15.2. har jeg orlov, og forberedelsen vil blive varetaget af
Helene Hay.
Venlig hilsen

Erik Steen

