Kære konfirmander fra 7C og Isb
Godt nytår alle sammen! Det er rigtig træls, at vi ikke kan mødes til konfirmationsforberedelse i
kirken – synes jeg i hvert fald. Men så må vi klare den på denne måde, til vi kan ses igen! Det
glæder jeg mig til! Jeg glæder mig også til at se jeres besvarelser. Rigtig god arbejdslyst!
Mange hilsner
Solvej

Her er konfirmationsforberedelsen for uge 2. I skal lave opgaverne i nævnte rækkefølge
1. Syng med på denne salme https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/dejlig-er-denhimmel-blaa
2. Sig trosbekendelsen:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme
levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen
3. Syng Fadervor i høje sale 

Fader vor i høje sale,
kom din pagt med os i hu!
Sandheds Ånd i dybe dale,
o, bekræft, besegl den nu!
Herliggør med glans på jord
Frelseren i troens ord!
Gør det klart, at alle dage
Gud er mægtig i de svage!
N.F.S. Grundtvig

4. Se denne film https://youtu.be/S3fAtJtoRbI
5. Sig Fadervor:
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen
6. Se denne film og fortæl, hvilke undere fra Det nye Testamente, de er blevet inspireret af?
https://youtu.be/KVugsBipaMA
7. Se denne film og svar derefter på spørgsmålene
https://www.youtube.com/watch?v=sIde_xysBO8
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Hvilken dag og hvilket år blev Jesus født?
Hvorfor fejrer vi jul?
Hvad hed kongen, som beordrede, at alle drengebørn skulle slås ihjel?
Havde Jesus en uddannelse?
Hvor gammel var Jesus, da han blev døbt?
Hvem døbte ham?
Hvilken fugl er symbol på Helligånden?
Rune Klan bruger ikke ordet ”under” om, at Jesus laver vand om til vin. Hvilket ord
bruger han?
i) Hvilke andre undere fortæller han, at Jesus gjorde?
j) Hvor rejser Jesus hen for at fejre den jødiske påske?
k) Det sker Palmesøndag. Rune Klan fortæller om noget andet, Jesus gør den dag. Hvad?

l) Det billede fra Skærtorsdag, som Rune Klan fortæller om, af Leonardo da Vinci ser
sådan ud:

m) Hvad hedder ham, der forrådte Jesus?
n) Hvad hedder den dag, hvor Jesus døde (det bliver ikke sagt)
o) Hvad hedder den dag, hvor Jesus stod op fra de døde? (det bliver ikke sagt)
8. Gå ud og tag tre fotos af noget, som kunne vise et under, som vi kan se i dagligdagen, hvis
vi tænker over det. Send dem til mig med 2 linjer til hvert billede om, hvad det underfulde
er.
9. Tal med dine forældre eller bedsteforældre eller nogle andre voksne, du kender, om hvad
de kan huske fra deres konfirmationsforberedelse og deres konfirmationsdag. Skriv 10
linjer om, hvad de sagde. (Ali og Shambavi: tal med nogen om, om jeres religion har et
lignende ritual i overgangen mellem barn og voksen)
Pga den sidste opgave forventer jeg ikke, at I sender jeres besvarelse onsdag. Men senest lørdag
kl. 12.00 skal I sende den til mig på mail: spa@km.dk

