Kirkekunst
En af de opgaver som du skal være med
til at løse i forbindelse med undervisningen, er at udarbejde et vinduesmaleri til et
af kirkens fire vinduer. Det har alle konfirmander i de seneste seks år gjort, og resultaterne af deres anstrengelser kan ses i
kirken. Den dekoration som dette konfirmandhold laver, vil blive afsløret i kirken
på selve konfirmationsdagen. Du kan se et
eksempel på en tidligere vinduesdekoration
på forsiden af denne folder.

Praktisk om medlemskab
af menigheden
Medlemsbidrag indbetales til
Union Bank, Flensborg

Konfirmation
i Lyksborg

Menigheden i Lyksborg og Omegn
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06
BIC: UNBNDE21XXX
Indmeldelse i menigheden skal være gennemført senest i forbindelse med indskrivningen og inden undervisningens begyndelse.

Praktisk info
Mange dage begynder undervisningen
søndag kl. 11.30. På disse dage indleder vi
med at spise, og herefter tager vi fat på undervisningen. Det er gratis at deltage, men
der skal betales € 20,- i materialeomkostninger pr. konfirmand. Pengene dækker de
materialer som bruges i forbindelse med
undervisning, vinduesdekoration osv.

Konfirmationstidspunkt
Konfirmationen vil finde sted søndag den
3. maj 2020 kl. 10.00 i den danske kirke.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte præsten, Ruben Fønsbo:
Tel. 04631 7179 eller 0152 2626 0077
ruf@kirken.de
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Konfirmandindskrivning

Undervisningen

Gudstjenester

Kunne du tænke dig at blive konfirmeret
i Lyksborg i 2020? Så kan du tilmelde dig
det kommende konfirmandhold. Første undervisningsdag er søndag den 22. september 2019 kl. 15.30 – 16.30.

Meningen med konfirmandundervisningen er at forberede dig til din konfirmation. For at blive konfirmeret skal du have et
rimeligt kendskab til den kristne tro, og du
skal vide hvad Den Danske Kirke i Sydslesvig
står for. Noget ved du allerede. Noget har
du lært derhjemme, og noget har du lært i
skolen. I konfirmandundervisningen samler
vi stoffet så du får en bred forståelse af det
som du skal vide om kirke og kristendom.

Undervisningen skal bl.a. give dig et
kendskab til gudstjenesten og til menighedslivet. Den bedste måde at opnå det på er
naturligvis ved selv at deltage, og derfor er
det obligatorisk at du går i kirke. Du vælger
selv hvor og hvornår, men for at du kan blive
fortrolig med gudstjenesten og de mest almindelige salmer, skal du minimum gå i kirke
10 gange. Du må naturligvis gerne gå flere
gange :-). I Lyksborg har vi tilrettelagt undervisningen så den altid ligger på søndage
i tilslutning til en gudstjeneste; så er det
nemt at finde et passende tidspunkt.

Pastor Ruben Fønsbo står for konfirmandforberedelsen og konfirmationen, og undervisningen finder sted i menighedslokalet i
Schwennaustr. 12 i Lyksborg.
For at du kan deltage i konfirmandundervisningen og blive konfirmeret, skal mindst
én af dine forældre være medlem af menigheden. Hvis dine forældre allerede er
medlemmer af menigheden, kan du uden
videre deltage i konfirmandundervisningen
så snart du er indskrevet.
Hvis ingen af dine forældre er medlem af
menigheden, skal de melde sig ind. Det kan
de gøre samtidig med at de indskriver dig.
Medlemskab betyder at man underskriver
en indmeldelsesformular og betaler medlemsbidrag til menigheden. Indmeldelsesblanket og praktiske oplysninger findes på
kirkens hjemmeside, www.lyksborg.de.

Undervisningen er åben for alle, også for
dem som måske ikke er helt sikre på om de
vil konfirmeres. Er du i tvivl, så mød op, for
du skal have fulgt undervisningen på lige
fod med de andre for at kunne blive konfirmeret.

I Lyksborg kirkes kirkeblad, som sendes
pr. post til alle medlemmer af menigheden,
i Flensborg Avis og på www.lyksborg.de kan
du altid se hvornår der er gudstjeneste i
Lyksborg Kirke. Det er en god idé at mindst
én af dine forældre følges med dig til gudstjeneste. På den måde har du nogen at snakke med hvis der er ting i gudstjenesten som
du gerne vil tale med andre om bagefter.

