Vil du gerne konfirmeres i Finderup, Reerslev, Sæby eller Buerup Kirke i
2022?
Så er det nu, vi rykker!
Vi er sognepræsterne Susanne Pedersen og Mogens B. Hagen og vi underviser og konfirmerer de
konfirmander fra skolerne i Høng, der skal konfirmeres i Finderup kirke, Sæby eller Buerup kirke.
For 2000 år siden begyndte de første kristne at finde sammen i menigheder. Der var meget, de
skulle lære. Hvordan får vi vores fællesskab til at fungere? Hvordan lever vi, som Jesus har lært
os det, i en verden, der ikke altid er venlig imod os? Hvordan får vi flere med?
Disse spørgsmål har alle kristne skullet forholde sig til. For 1000 år siden var budskabet om Jesu
død og opstandelse nået så langt, at man byggede kirker i Danmark og på et tidspunkt også i
Finderup. Det var lige efter, at Harald Blåtand gjorde Danerne kristne - eller Harold Bluetooth på
engelsk. Jep! Det er derfor det hedder "bluetooth" - den gamle Blåtand var en dygtig diplomat, der
fik folk til at handle og kommunikere sammen - og det gør bluetooth-teknologien jo også. Så ved I
det!
Nu er det så jeres tur til at forholde jer til de store spørgsmål: Hvad vil det sige at være kristen i
2021 og 2022? Hvad er det, Jesus vil lære os? Hvordan får vi fællesskabet i kirken og andre
steder til at være et godt fællesskab? Hvordan ser kirken ud i dag i Høng og omegn? Alle disse
spørgsmål skal vi arbejde med i konfirmationsforberedeisen, og vi glæder os til at høre, hvad I har
at sige!
I 2022 er der konfirmation i Finderup kirke for Høng Privatskole Kristi Himmelfartsdag torsdag den
26. maj ved Susanne og for Høng Skole Bededag fredag den 13. maj ved Susanne og Mogens.
Klokkeslæt bliver meddelt senere. Mogens B. Hagen tilbyder også konfirmation i Sæby kirke
søndag den 24. april og i Buerup kirke søndag den 1. maj. Susanne Pedersen tilbyder
konfirmation i Reerslev kirke søndag den 1. maj.
Konfirmationsforberedeisen finder sted i Finderup sognegård om tirsdagen kl. 14.15-15.45 for
Høng skole, og om onsdagen kl. 14.00-15.30 for Privatskolen. Første gang tirsdag den 14.
september og onsdag den 15. september. Undervejs i forløbet vil der være 2-3 dage med
heldagsundervisning - dette er tilpasset skolens kalender. Til gengæld er der perioder, hvor den
normale ugeundervisning er aflyst. Plan over undervisningsforløbet vil blive udleveret, når vi
mødes første gang.
Tilmelding til konfirmation er en totrinsproces.
Forældre/værge skal først tilmelde konfirmanden til konfirmation i Finderup sogn, og dernæst skal
I logge ind i systemet konfirmand-kommunikation og udfylde formularer, hvor I bl.a. skal angive,
hvor konfirmanden går i skole og hvilken kirke, den unge ønsker at blive konfirmeret i. Husk at
udfylde alle formularer - det er grundlaget for vores kommunikation med jer.
1. Tilmeld konfirmanden til konfirmation 2022 via dette link:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
2. Udfyld formularer i konfirmand-systemet via dette link:
https://konfirmand.kirkenettet.dk
Bemærk: Tilmeldingen af konfirmanden skal registreres inden login i konfirmand-systemet er
muligt, og dette kan desværre tage op til 24 timer. Så hav tålmodighed og prøv igen @
Det er kun konfirmandens forældre/værge som kan logge ind i systemerne, og der skal anvendes
nem ID ved login. Har I problemer med tilmeldingen eller er der andre spørgsmål, kontakt
Susanne på mail supe@km.dk eller tlf. 58262031 eller Mogens på mail mobh@km.dk eller tlf.
29743999.
Vi ses,
Sognepræsterne Mogens B. Hagen og Susanne Pedersen

