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Kære konfirmand! 
Du har meldt dig til konfirmation i Adventskirken til maj 2014. I denne folder kan du og dine 
forældre læse lidt om den forberedelse, du skal følge, inden du kan blive konfirmeret.  
 
Du kan også være med, selvom du ikke ved, om du vil konfirmeres. Det er helt i orden. 
Undervisningen henvender sig til alle der i skoleåret 2013/ 14 går i 8.klasse og som enten bor i 
sognet, går på Katrinedalsskolen eller på anden måde har en tilknytning til netop Adventskirken.  
 
Konfirmanddåb: Hvis du ikke er døbt – og gerne vil konfirmeres – kan du blive døbt ved en 
særlig dåbsgudstjeneste for de af jer konfirmander, der gerne vil døbes - 2. påskedag, mandag 
21. april 2014 kl. 19.00. Sæt kryds i kalenderen allerede nu J 
 
Undervisning: Som konfirmand i Adventskirken skal du deltage i både fællesundervisning og i 
det vi kalder ”modul-undervisning”, som foregår i mindre grupper. I alt 56 reelle 
undervisningstimer som det er anbefalet i loven. Undervisningen er alsidig og giver plads til 
både det boglige og det kreative.  
 
Gudstjenestedeltagelse: Du er velkommen til at deltage i alle de gudstjenester, du har lyst til, 
men du skal deltage i de 4 gudstjenester, som er en del af undervisningen. Derudover skal du 
deltage i 5 gudstjenester fordelt over hele perioden. Deltagelse i gudstjenester i andre kirker 
gælder selvfølgelig også, men juleaften tæller ikke med. 
 
Konfirmandklub: Som konfirmand i Adventskirken er du automatisk medlem af vores 
konfirmandklub, der mødes torsdage fra kl. 19.30-21.00. Det er gratis er at være med det år, du 
går til præst – og du kan selvfølgelig altid melde dig ud.  

 
Orienteringsmøde torsdag den 28. august kl. 19.00 – ca.20.30. 

Det er vigtigt, at både du og dine forældre deltager den aften. På mødet vil du høre mere om 
undervisningen, du vil møde præsterne og nogle af de andre medarbejdere her ved kirken og du 
vil få mulighed for at stille spørgsmål til undervisning, konfirmationerne, konfirmanddåb osv. 
Kirkens nye ungdomsmedarbejder Semine Søgaard Sigaard, vil også være der og fortælle om, 
hvad der sker i konfirmandklubben. Endelig vil vi også gerne tjekke alle oplysninger vi har om 
dig, så vi er sikre på vores aftaler.  
 

KONFIRMATIONERNE 
Der er konfirmation på følgende dage: 
Store Bededag, 16. maj og lørdag den 17. maj 2014. Tidspunktet for konfirmationerne 
afhænger af hvor mange, der gerne vil konfirmeres de enkelte dage.   

 
Til alle konfirmationerne kan hver 
konfirmand have ca. 10 personer siddende 
på bænken ved siden af sig. Vi slår også 
foldedøren op ind til rummet ved siden af, så 
det bliver en del af kirken. Derfor er I 
velkomne til at tage alle de gæster med, I 
har lyst til – der er plads til alle J.  
Konfirmationsgudstjenesterne varer knap 
1½ time. I skal regne med yderligere ca. ½ 
time til fotografering m.m.  
 
Har man ønske om at ændre 
konfirmationsdag, skal man hurtigst 
muligt give besked til kontoret.  
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FÆLLESUNDERVISNINGEN: 
Du skal deltage i hvad der svarer til 46 timers fællesundervisning fordelt på 2 
introduktionseftermiddage, en rollespilsdag, to weekends, en altertavledag og en dag om 
påsken. Derudover skal du også deltage i ”Sidste Udkald” og Generalprøven, som finder sted 
ca. 14 dage før selve konfirmationen.  
 
HØSTGUDSTJENESTE OG KIRKENS FØDSELSDAG 
Søndag den 1. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste og vi fejrer også Adventskirkens 
69 års fødselsdag. Det er samtidig konfirmandernes første gudstjeneste, som alle skal deltage i. 
Forældre og søskende er også meget velkomne. Efter gudstjenesten er der høstfest. 
 
INTROEFTERMIDDAG 1  
Torsdag, 5. september kl. 15.15-17.45 (2½ u-timer) 
Du vil blive vist rundt i alle kirkens mange rum, og derudover tager vi hul på vores 
grundlæggende og obligatoriske Bibelkursus: Det Gamle Testamente.   
 
INTROEFTERMIDDAG 2 
Torsdag, 19. september kl. 15.15-17.45 (2½ u-timer) 
Bibelkursus: Det Ny Testamente. Derudover skal vi arbejde med kristendommens historie i 
Danmark som optakt til lørdagens rollespil.  
 

 
  

- et rollespil om reformationen for alle konfirmander i Vanløse og Valby  
Lørdag den 21. september (ca. 3 u-timer)  
Luthers Nøgle er et historisk – men frit fortolket – ”rollespil” om reformationen i 
Danmark i 1500-tallet. Et spil om sjælens fred, nøglen til himmeriget, magtmisbrug, 
sygdomme, kærlighed, forandringer og tro. Mere information 28. august – også om 
præcist mødetidspunkt. 
 
GOSPELWEEKEND  
Fredag 4. oktober kl. 19.00 - lørdag 5. oktober kl. 15.30 
Søndag 6. oktober kl. 9.00-12.30 (inkl. gudstjeneste 12 u-timer) 
Vi mødes fredag og arbejder med, hvad en gudstjeneste egentlig er. Vi ser musikvideo og film, 
der handler om gospel, tro og gudstjeneste - og hygger os. Alle overnatter i kirken til lørdag, 
hvor vi fra kl.9.30 skal lære at synge gospel sammen med Henrik Mikkelsen, der også er leder 
af vores gospelkor New Joy. Søndag morgen kl. 9.00 mødes alle i kirken og øver inden 
gudstjenesten kl. 10.30, hvor vi håber, at familie og venner vil komme og høre, hvor dygtige I er 
blevet på bare én weekend!   
 
ALTERTAVLEDAG 
Lørdag, 22. februar 2014 - kl. 9.00-15.00 (5 u-timer) 
Hver konfirmand maler sin egen altertavle, som først skal udstilles i 
kirken før man kan tage den med hjem. Vi lærer om farver og 
motivvalg, skitsetegning og meget mere. En sjov og spændende dag, 
hvor man kan få lov at bruge sine kreative evner til at udtrykke nogle af 
sine tanker om Gud. HUSK madpakke! 
      
Altertavlefernisering 23. februar kl. 10.30 Vi håber alle forældre, søskende og bedsteforældre 
vil være med til gudstjenesten og se konfirmandernes altertavler i kirken.  
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RIG-FATTIG WEEKEND  
”Mit ansvar i verden – hvem er min næste?”  
Fredag 7. marts kl. 16.00- lørdag 8. marts kl. 15.00 & søndag 9. marts kl. 10.30-ca. 13.30  
( Weekend, gudstjeneste og indsamling 16 u-timer) 

Har vi et ansvar for andre end os selv og vores nærmeste familie? Det 
siger Jesus, at vi har. Men hvorfor – og hvordan kan vi gøre noget for 
de fattige langt væk? Det vil vi prøve at arbejde med i løbet af 
weekenden. Vi får bl.a. besøg af ”Karavanen”, 
som er en del af Folkekirkens Nødhjælps 
oplysningsarbejde for unge. Vi sover i kirken 
natten mellem fredag og lørdag. Søndag kl. 

10.30 mødes vi til gudstjeneste. Bagefter er der en hurtig frokost, før 
alle skal ud ca. en time og samle ind til Folkekirkens Nødhjælps 
landsindsamling. Pengene går til kampen mod fattigdommen og dens 
virkninger rundt om i verden. Indsamlingen er en del af undervisningen! Vi håber, at nogle af 
jeres forældre og søskende også vil være med til at samle ind.  
 
PÅSKE 
lørdag 29. marts ’14 kl. 9.30-15.00 (5 u-timer) 
Påsken er den kristne kirkes største højtid. Gennem musikvideo, quiz, Bibellæsning og Bibelsk 
mad, vil vi prøve at give jer indblik i påskens betydning og indhold. Vi spiser et fælles 
”påskemåltid” sammen til frokost. 
 
”SIDSTE UDKALD”  
(obligatorisk for alle konfirmander og det er vigtigt, at mindst én forældre også deltager.) 
Tirsdag, 29. april ’14 kl. 17.00-18.30  
Organist Peter Jensen vil gennemgå og lære jer de salmer vi skal synge til 
konfirmationerne. Der skal vælges skriftord, og derudover vil vi også 
gennemgå alt det praktiske ifm selve konfirmationerne.  
 
GENERALPRØVE 
Lørdag 3. maj ’14 kl. 10.00-12.00. Alle konfirmander skal deltage i generalprøven. Vi 
gennemgår alt det praktiske, holder prøve i kirken og sikrer os, at alle ved, hvad der skal ske til 
konfirmationerne. Derudover skal alle konfirmander vælge et skriftord fra Biblen, som vil blive 
læst op på dagen. 
 
VIGTIGT AT HUSKE: 
 
FRAVÆR 
Er man fraværende en dag, hvor man ellers skulle have været til undervisning, SKAL der ringes 
besked til en af præsterne senest kl. 8.00 lørdage og på hverdage senest 1 time før 
undervisningen begynder. Det er vigtigt, at I overholder denne regel, dels fordi vi ikke ses så tit 
og dels for at undgå, at vi unødigt spilder hinandens tid.  
 
FRAMEDLING 
Ønsker man at ikke længere at deltage i undervisningen skal dine forældre foretage en skriftlig 
framelding, som skal sendes til præsterne. Er der brug for en snak om, hvorfor man ønsker at 
framelde sig, så kontakt en af præsterne og få en snak om det. 
 
  



 5 

MODUL-UNDERVISNINGEN: 
Som konfirmand i Adventskirken får du mulighed for individuelt at vælge forskellige moduler, alt 
efter hvad du kunne tænke dig at arbejde med, og hvornår det passer bedst for dig. Du skal 
vælge moduler, der svarer til 10 u-timer. Du skal have valgt moduler og aflevere skemaet 
senest 19. september.   
 
Sådan vælger du: 
På det vedlagte skema skal du sætte kryds udfor de moduler, du ønsker at deltage i på den 
dato, der passer for dig. Derudover SKAL du vælge, hvad der svarer til 4 u-timer som 2. 
prioritet. Du skriver ”2” ud for de moduler, du vælger som 2. prioritet. Når du har udfyldt 
skemaet, skriver du dit navn, din e-mail og dit mobilnummer øverst på sedlen og sender/ 
afleverer skemaet på kirkekontoret senest 19. september.  
 
Du skal herefter bede om at blive ven med Adventskirkens 
digitale konfirmander på Facebook. Har du en Smartphone 
eller Iphone kan du bede den koordinere din kalender med Fb. 
Vi vil så løbende give dig besked om undervisningen via Fb. Vi 
lægger også hele programmet ud på Fb, så du altid kan finde 
det, hvis det program, du får udleveret, skulle blive væk J  
Hvis du ikke er helt så meget on-line, skal du bare skrive alle 
fællesdage og de dage, du har valgt i din kalender og huske at 
møde til tiden J eller give besked til en af præsterne eller 
kontoret, hvis du ikke kan komme alligevel.  

 
GENNEMGANG AF MODULERNE 

1. modul - Bibelværksted 
2 u-timer (uden pause) følgende dage: 
I Bibelværkstedet skal vi arbejde med Biblen på en mere fri og åben måde, så det vi læser kan 
bruges til at tale sammen om, hvad vi - hver især – synes, er vigtigt i livet.  
   
torsdag 31. oktober kl. 15.30-17.00 Livet efter døden – tanker om paradis. 

kl. 17.15-18.45 Sorg og kærlighed og bøn. (Du har mulighed 
 for kl.18.45 at deltage i Bøn&Stilhed i kirken.) 

 
torsdag 21. november kl. 15.30-17.00 Lignelser 1  

Vi arbejder med to af de centrale lignelser, der 
handler om Guds kærlighed til os og om 
næstekærlighed. (”Den barmhjertige  
samaritaner”, ”Den fortabte søn”) 
 

torsdag 9. januar kl. 15.30-17.00 Lignelser 2 
Vi arbejder med to af de centrale lignelser,  
der handler om hvordan Gud ønsker, vi skal  
bruge vores liv. (”Sædemanden”, ”De betroede 
talenter”).  
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2. modul – Film  
(store sal) 3 u-timer 
Hævnen  torsdag den 14. november kl. 15.00-17.30 

Susanne Biers Oscarbelønnede film fra 2010. ’Hævnen’ trækker spor fra den 
brutale hverdag i en afrikansk flygtningelejr til den tilsyneladende smukke idyl i en 
sovende dansk provinsby. Filmen handler om vold, sorg, svigt, vrede, venskab og 
tilgivelse. En meget stærk film om at være barn – og voksen i en verden, der ikke 
altid er så enkel og ligetil.  
 
 

 
Adams Æbler torsdag den 23. januar kl. 15.30-17.30  

Filmen er fra 2005, og handler om Nynazisten Adam, der er idømt 
samfundstjeneste og derfor kommer ud til landsbypræsten Ivan, der forsøger at 
bringe kriminelle tilbage på den rette vej. Men Adam er ikke modtagelig for Ivans 
næstekærlige budskaber, og han bliver provokeret af hans grænseløse godhed. 
Han accepterer dog, at målet med hans ophold skal være at bage en kage med 
æblerne fra kirkens flotte æbletræ. Men så sker der noget…  
Med bl.a. Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen og Nicolas Bro. 
 

 
The Passion of  
The Christ  torsdag den 10. april kl.15.30-18.30 

Mel Gibsons meget omdiskuterede film om de sidste 12 timer i Jesus’ liv.  
Det er en meget stærk og virkelighedsnær film om påsken, som vi før har vist 
for vores konfirmander med stor succes. Vil man vide mere om, hvad der i 
påsken, så er det en rigtig god film. Vi vil dog på forhånd advare mod visse 
scener i filmen, som godt kan virke meget barske.  
 

 
The Matrix  torsdag den 24. april kl. 15.30-18.30 

Andy & Larry Wachowski’s film fra 1999. En computerhacker lærer fra mystiske 
oprørere om den sande natur af hans virkelighed. Filmen er på mange måder et 
billede på historien om Jesus, men kommer også ind på en lang række klassiske 
filosofiske spørgsmål, som f.eks.: Hvad er bevidsthed, for noget? Har vi en sjæl? 
Hvorfor lever vi? Og er kærligheden virkelig stærkere end døden? 
 
 

 
3. modul – Kunst og kristendom 
(Statens museum for Kunst) 2 u-timer  
Vi besøger Statens Museum for Kunst, hvor en kunsthistoriker vil fortælle os om udvalgte 
kunstværker. Dette modul giver mulighed for at arbejde med tro og kristendom ud fra en 
kunstnerisk og historisk vinkel. En god forberedelse til altertavledagen.   

 
Bibelens fortællinger  
Onsdag den 19. februar kl.15.30-18.00  
Mange kunstværker er fortolkninger af Bibelske fortællinger. Vi ser bl.a. 
på skildringer fra Det gamle og Det nye Testamente samt nogle af de 
fortællinger, der ikke er kommet med i den Bibel, vi læser i dag.  
Vi mødes på Flintholm metrostation kl. 15.30 præcis! 
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EXTRA modul – Bibelsk mad 
(køkkenet) INGEN u-timer     
Dette modul er et ekstra tilbud, som du kan gøre brug af, hvis du vil opleve Bibelens fortællinger 
som en sanselig oplevelse. Du kan vælge frit den dag, der passer dig bedst, men du skal 
angive 1. og 2. prioritetJ.  
A: Lørdag, 18. januar kl. 10.00-14.00  
B: Lørdag, 8. februar kl. 10.00-14.00 
C: Lørdag, 26. april kl. 10.00-14.00 
(max 10. deltagere pr. gang) 
Sammen med Christina Klein laver vi et bibelsk 
måltid fra grunden og slutter af med at spise 
sammen. Også for de første kristne var det at spise sammen en vigtig måde at vise netop 
kristent fællesskab og sammenhørighed på. 
 
EXTRA modul – Bøn, meditation og nærværstræning 
(kirken) INGEN u-timer   
Dette modulforløb er også frivilligt. I et samarbejde mellem kristen mindfulness instruktør Dorte 
Elmbæk og Lene Hjære, får du mulighed for at lære noget om, hvad bøn er, og hvordan du – 
gennem nærværstræning og Bibelmeditation kan lære at åbne dig for Guds hjælp med f.eks. 
præstationsangst og usikkerhed.   
D: Torsdag 10. oktober kl. 17.15-18.45 &  
torsdag 24. oktober kl. 17.15-18.45  
(Du har mulighed for kl.18.45 at deltage i Bøn&Stilhed i kirken) 
E: Torsdag 9. januar kl. 17.15-18.45 &  
torsdag 16. januar kl. 17.15-18.45 
(Du har mulighed for kl.18.45 at deltage i Bøn&Stilhed i kirken.) 
 

 
ET SÆRLIGT TILBUD KUN FOR 

FORÆLDRE! 
Hvert år tilbyder vi forældre til konfirmander og mini-konfirmander en mulighed for selv at få 
oplevet kirke og tro på en anderledes måde. I år tilbyder vi:  
 
Søndag, 29. september kl. 13.00-20.00  Gudsbilleder – Gud er helt anderledes!  
En oplevelsesorienteret eftermiddagsretræte om negative og befriende gudbilleder inspireret af 
den spanske mystiker Johannes af Korset. Tilmelding til Lene Hjære senest 22.september. 
 
Torsdag, 28. november kl. 18.00-19.00 Stress-af inden jul  
Kom og slap af, stræk ud, træk vejret og tag på en lille rejse ind i stilheden inden juletravlheden 
for alvor melder sig. Vi vil bruge enkle teknikker, som du kan tage med dig og bruge i 
hverdagen. Leder er afspændingspædagog Inge Friis Nielsen.  
 
Torsdag, 20. marts kl. 17.00-ca. 21.00 Bibelsk mad (max 10 deltagere) 
Oplev spændende og eksotiske retter hentet inspireret fra Bibelens beretninger. Vi tilbereder, 
anretter og spiser de ”himmelske retter” under kyndig vejledning af Christina Klein.  

 
Lørdag, 22. februar kl. 10.00-ca. 14.00 Mal din egen altertavle  
Mens konfirmanderne maleraltertavler i store sal, samles de forældre, der har lyst, i altansalen 
for selv at male en altertavle. Instruktør er ikonmaler og billedhugger, Susanne Te-shu Chang   

 
HUSK AT MELDE JER TIL DET, I HAR LYST TIL – 

OG MELD AFBUD, HVIS I IKKE KAN KOMME ALLIGEVEL! TAK! 
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BÅDE KONFIRMANDER OG FORÆLDRE KAN OGSÅ VÆRE MED TIL: 
 

• Gospelgudstjeneste/ Musik på Engen, søndag 25. august kl. 10.30.  
Vi afholder en friluftsgudstjeneste sammen med Vanløse Frikirke og New Celebration Gospel 
Choir v. Lars Jochimsen, på Damhusengen ved ishuset. 
 

• Allehelgenssøndag – vi mindes dem vi har mistet. Efterfølgende frokost. 
Søndag 3. november kl. 10.30-ca.12.00 - frokost m foredrag kl. 12-14. 
 

• 1. søndag i advent: familiegudstjeneste med efterfølgende adventsfest og brunch. 
 søndag 1. december kl. 10.30- ca. 13.00. 
 

• Hellig 3 Kongers fest med Hellig 3 kongers kage og foredrag om den kristne kirke i Afrika. 
Søndag den 5. januar kl. 10.30-14.00 
 

• Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fastelavnsfest  
søndag 2. marts kl. 10.30-ca. 13.00. 

 
• Påskemåltid som indledning til påsken.  

Skærtorsdag 17. april kl. 17.00 med efterfølgende nadvergudstjeneste kl. 19.30.   
 

Følg med på vores hjemmeside www.adventskirken.dk og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Bliv ven 
med Adventskirken på Facebook og få løbende info om hvad der sker i kirken. 
 
 
 

     
 
 

     


