Om konfirmationen i Viby kirke
søndag den 6. september 2020
Kære forældre
Grundet hele situationen omkring covid 19 som ramte os lige før det berammede forældremøde i
marts, har jeg nye rettelser (rød skrift) og information om konfirmationen:
Som det ser ud lige for øjeblikket, håber jeg, at vi kan afvikle konfirmationen – næsten – som
planlagt. Det vil sige, at vi stadigvæk må begrænse antal gæster i kirken. Derfor må der kun være
det antal gæster, der kan sidde på én bænk. Der bliver ingen resterende pladser foruden bænken
til familien. (Viser det sig, at situationen forværres i løbet af sommeren, vil jeg holde 4 korte
konfirmationer på dagen med piger og drenge adskilt. Men lad os håbe det bedste.)
Konfirmanderne er godt forberedte, idet vi lige akkurat nåede at øve os i kirken ☺
1.

FOTOGRAFERING: Som udgangspunkt må I gerne fotografere, når konfirmanderne føres ind i kirken og ud
af kirken. Ellers synes jeg, vi skal tilstræbe at være lidt diskrete med fotografering af hensynet til hinanden og
selve handlingen, som jo helst skal blive så højtidelig og festlig som muligt.
EFTER gudstjenesten vil jeg som det allerførste opstille konfirmanderne til et gruppebillede foran kirken, hvor
alle får mulighed for at knipse løs.
Ønsker forældregruppen en prof. fotograf skal I selv sørge for at bestille én.

2.

MØDETID: Konfirmationerne starter kl. 9.00 (7.a) og kl. 11.00 (7.b) med mødetid senest et kvarter før.
Konfirmanderne samles i dåbsværelset ovenpå. Forældre og gæster sætter sig ind på de reserverede pladser i
kirken.

3.

SIDDEPLADSER: Hver konfirmand får en bænk til rådighed med 5-6 siddepladser foruden konfirmanden
(muligvis fordelt på to bænke). Drengene til højre og pigerne til venstre. Derudover vil der være nogle
restpladser afhængig størrelsen på holdet. I kirken er der i alt 140 siddepladser.

4.

TELEGRAMMER: Jeg laver poser med konfirmandens navn til telegrammer, roser mv. De vil stå i våbenhuset
ved indgangen.

5.

KONFIRMATIONEN: Efter prædikenen går konfirmanderne op og stiller sig i to grupper foran alteret –
drengene i venstre side og pigerne i højre side. Husk visitkortet med navn og skriftsted. Vi siger
trosbekendelsen i kor, hvorefter konfirmanderne stiller op omkring knæfaldet (husk at stå op indtil jeg giver
tegn om at knæle). Familien rejser sig.
Når alle er konfirmeret beder vi fadervor, hvorefter konfirmanderne hver tænder et lys i lysgloben og går ned
på sin plads igen.
Efter udgangsbønnen følges konfirmanderne med mig ud af kirken, hvor vi opstiller til fotografering udenfor.
Er der øvrige spørgsmål, må I meget gerne skrive eller ringe.
Bedste sommerhilsner til jer alle!
Henrik Søgaard Mikkelsen

