KONFIRMATION ´18
St. Bededag – fredag d. 27. april kl. 11.00 i Faaborg Kirke
Generalprøve:
Der er generalprøve onsdag den 25. april kl. 16.00-ca. 17.00 i Faaborg Kirke.
Her er der MØDEPLIGT for konfirmanderne.

Mødetid:
Konfirmanderne skal d. 27. april være klar senest kl. 10.45 i ”Det gl. Hospital”.

Fotografering:
Holdfotografering ved Sølvhjelm sker efter konfirmationen. Pris: 150,- kr. senest den 1. april til Bianca
Christensen. Konto: 2021 0729766267. Husk at angive konfirmandnavn og konfirmationsdato og
tidspunkt.
Egen fotografering og videooptagelser er tilladt under konfirmandernes indmarch og udmarch af
kirken – ellers ikke.

Program:
Der bliver lavet et program til gudstjenesten.

Pladser:
Der er navneseddel på konfirmandens stol. Konfirmanderne sidder alle på ”løse” stole ud for deres
bænkerække. Der er 1 række til hver familie (2 rækker ved halve bænkerækker). Der kan sidde ca. 8
voksne pr. række. Øvrige pladser i hovedskibet og sideskibene er ”frie”…

Konfirmationen - tilspørgsel og velsignelse:
Når salmen efter talen er sunget, føres konfirmanderne op i koret. Hver familie rejser under
konfirmationen af sin konfirmand.
- forbøn
- trosbekendelse siges præst og konfirmander
- for hver enkelte konfirmand – ved navns nævnelse rejser familien sig op.
- tilspørgsel:
N.N.: forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? – JA
Tror du på Gud Fader, den almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne
søn, og på Helligånden? – JA
Vil du konfirmeres i denne tro? – JA
- velsignelse under håndspålæggelse
- konfirmandord siges af præst
- fadervor bedes af menighed, præst og konfirmander
- fredshilsen
Under næste salme går konfirmanderne tilbage til pladser.

Telegrammer og hilsener:
Der er til hver konfirmand en stol med navn i Det nye Hospital, - som ”postkasse” til hilsener. Der
sidder en ”vagt” under hele konfirmationen.

Sluttidspunkt:
Konfirmationsgudstjenesten incl. fotografering forventes at tage ca. 1 time og 15 minutter – altså slut
ca. kl. 12.15.
Sognepræst Henrik Nedergaard

