Kære konfirmand og konfirmandforældre
Her kommer lidt information om konfirmandundervisningen i Ødum Præstegård
Hvornår:

Undervisningen foregår ca. hver anden tirsdag og begynder kl.13.45 og
slutter kl.16.00, hvis ikke andet er aftalt. I kan tage skolebussen (rute 2)
kl.13.30 fra skolen eller cykle.

Hvor:

For det meste i Ødum præstegård, Ødumvej 32, 8370 Hadsten

Første gang:

7A: tirsdag den 22. september kl. 13.45-16.00
7B: tirsdag den 29. september kl. 13.45-16.00

Indskrivningssamtale for konfirmand og mindst en voksen:
Vi hilser på hinanden og fortæller kort om, hvad det vil sige at gå til
konfirmandundervisning. Vi vil også gerne tage et billede af dig og din
mor/far og så høre lidt om, hvem du er og hvad du interesserer dig for.
Samtalerne foregår den 15. og 16. september i tidsrummet mellem kl.
15.00-20.30. Der er sat 15 minutter af til hver konfirmand. I kan booke en
tid på dette link: https://doodle.com/poll/spmaxzssuvria36a
Forventninger:

Et af formålene med at gå til konfirmandundervisning er, at I skal blive
fortrolige med kirkens rum og gudstjeneste. Derfor skal alle konfirmander
deltage i mindst 8 gudstjenester i løbet af året fordelt jævnt ud over
vinterhalvåret. Det vil sige ca. en om måneden. Men I må selvfølgelig
gerne deltage i flere Vi opfordrer til, at konfirmanderne følges med en
voksen til gudstjeneste. I disse corona-tider indfører vi et bookingsystem,
så konfirmanderne tilmelder sig en gudstjeneste om måneden.

Sæt kryds i kalenderen:
- Torsdag den 12. november i skoletiden: Tur til Moesgaard
- Torsdag den 8. december kl. 17.00: Teatertur til Århus.
Vi glæder mig til at møde jer!
Mange hilsner

Rasmus og Mette

Mette Krabbe, Sognepræst
Ødumvej, 32, Ødum, 8370 Hadsten
mekr@km.dk Tlf. 40 88 96 00

Rasmus Hyldgaard Simonsen,
Kirke- og kulturmedarbejder
Hadsten Sognegård, rahs@km.dk

Undervisningsplan for efteråret 2020
Dato
22/9
Kl. 13.45-16.00

29/9
Kl. 13.45-16.00

6/10
Kl. 13.45-16.00

3/11
Kl. 13.45-16.00

10/11
Kl. 13.45-16.00

12/11
Kl. 8.00-14.30

17/11
Kl. 13.45-16.00

24/11
Kl. 13.45-16.00

1/12
Kl. 13.45-16.00

8/12
Kl. 13.45-16.00

Efteråret 2020
Sted
7A Intro til konfirmandundervisningen Præstegården
Vi går på opdagelse i kirkerummet og i bibelen

7B

Intro til konfirmandundervisningen

Præstegården

Vi går på opdagelse i kirkerummet og i bibelen

7A

Skabelse: Tro og videnskaben

Præstegården

Kan man tro både på bibelen og på Darwin? Hvad er tro? Hvad er
videnskab? Vi forholder os til forskellige verdensbilleder

Efterårsferie
7B Skabelse: Tro og videnskaben

Præstegården

Kan man tro både på bibelen og på Darwin? Hvad er tro? Hvad er
videnskab? Vi forholder os til forskellige verdensbilleder

7A + 7B

Tema: Alle Helgen.

Præstegården

Død og opstandelse

7A + 7B

Tur til Moesgaard

Vi ser udstillingen ”De Dødes Liv”, som handler om, hvordan de døde
lever videre i forskellige kulturer, og hvordan forholdet mellem
levende og døde opleves og erfares.

7A

Godt og Ondt. Gud og Fanden

Vi mødes på
skolen

Præstegården

Paulus siger: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde,
som jeg ikke vil, det gør jeg”. Hvad er ondskab? Hvor kommer det
gode fra? Findes der onde mennesker?

7B

Godt og Ondt. Gud og Fanden

Præstegården

Paulus siger: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde,
som jeg ikke vil, det gør jeg”. Hvad er ondskab? Hvor kommer det
gode fra? Findes der onde mennesker?

7A + 7B

Juleafslutning

Vi julehygger og forbereder os på teaterforestillingen

7A + 7B

Tur til Århus teater

Vi skal se forestillingen ”ET JULEEVENTYR” på store scene

Juleferie

Præstegården

