Konfirmand-ugeopgave
Tirsdag den 12. januar 2021
Afleveringsfrist: tir. 19. januar 2021
Kære konfirmander og konfirmandforældre
Her kommer ugens opgave til konfirmanderne.
Jeg håber I alle har det godt derude, selv om det er en meget trist tid lige nu, hvor vi ikke kan ses til
konfirmandforberedelse, og hvor den online forberedelse vi skal have i stedet sker på skrift.
Derfor er det også meget vigtigt, at I har mulighed for at få hjælp af jeres forældre til at læse spørgsmålene, tale
om dem og nedskrive dem – og sende jeres besvarelse samlet i én mail tilbage til mig.
Denne gang er det en større opgave, men I får også mere ud af at besvare den!
I denne uge skal I nemlig beskæftige jer med en gudstjeneste.
I finder gudstjenesten, som blev sendt live juledag, den 25. december 2020, på kirkernes facebookside. I kan
komme direkte til gudstjenesten via dette link:
https://www.facebook.com/tresydfynskesogne/videos/707169303269057

VIGTIGT!
Hvis I besvarer ALLE spørgsmålene, og jeg ud fra jeres besvarelse kan se, at I har gjort jer mange overvejelser om
spørgsmålene - så vil jeg notere jeres opgavebesvarelse som svarende til deltagelse i 2 gudstjenester. Der er
nemlig mange spørgsmål denne gang – men det kan så komme jer selv til gavn på den måde ;-)
Det er som hidtil stadig meget vigtigt, at I afleverer til tiden, hvis ikke mængden af ubesvarede opgaver skal
begynde at virke uoverkommelige for jer.
Jeg skal have jeres besvarelser pr. mail på adressen nbo@km.dk
Og endnu engang: Husk, at opgaven skal afleveres senest næste tirsdag, den 19. januar!
Send mig alle jeres svar i én og samme mail. 46 konfirmandbesvarelser er MANGE at holde styr på.
Regn i øvrigt med, at vi IKKE skal mødes i sognehuset den 19. januar - med mindre jeg skriver dette på kirkernes
hjemmeside og sender en mail ud til jer om det.. I skal først til at gå til konfirmand i sognehuset igen, når I må
komme i skole igen - og det ved vi ikke meget om på nuværende tidspunkt.
Med venlig hilsen
Niels

P.S. Fra nu af vil jeg lægge et link til hver ugeopgave på kirkernes hjemmesides konfirmandunderside –
www.vesterskerningekirke.dk/konfirmander , så de, hvis mail ikke virker eller ikke modtager opgaven selv kan
hente dem.

Gudstjenesteopgave
- Hvis du svarer udførligt på alle spørgsmål, svarer din besvarelse til registrering af 2 x gudstjenestedeltagelse!

1. Lyt grundigt til indgangsbønnen, som Andrea læser op mens præsten knæler ved alteret første gang - lige
efter det første musikindslag med violin og sang (5 minutter inde i gudstjenesten).

hvad beder Andrea i bønnen på alle deltageres vegne om, at Gud skal gøre for os?
Færdiggør disse sætninger fra indgangsbønnen:
Du, Herre, som ....?
Du, Frelser, som ....?
Du gode Helligånd, som ....?
Hvad betyder ordet "Amen"? (find ud af svaret ved at google dig frem)
Hvad synger folk i kirkerummet tilbage til præsten, når hilsenen "Herren være med jer" har lydt?

2. Lyt til præstens bøn (ca. 9 minutter inde i gudstjenesten).

Hvad har Gud i sin kærlighed til os givet os?
Hvad beder vi Gud om, at Hans glæde i os skal medføre?

3. Fra hvilket brev i Det nye Testamente læses der op 9 minutter og 53 sekunder inde i gudstjenesten?

Læsningen begynder med, at vi får at vide, at Gud i fortiden talte til fædrene gennem profeterne ... Men nu ...
hvordan taler Gud nu til os?
Nævn mindst 3 ting som siges i teksten om Guds Søn.

4. Lyt godt til salme 70 og læs teksten igennem.
Hvis du ikke kan se teksten tydeligt i videoen, kan du finde den på dendanskesalmebog.dk

Hvem handler salme nr. 70 om?
Hvor voksede han op?
Hvem døbte ham?
Hvornår vandt han over døden?

5. Hør hvad præsten siger allerførst, og derefter læser op fra Bibelen.

Hvad er præstens første sætning fra prædikestolen?
Hvorfor tror du præsten vælger at sige denne sætning som det første, inden prædiken begynder?
Skriv, hvad både præst og alle i kirken synger sammen inden læsningen fra Biblen.
Find via Google.dk eller bibelen.dk frem til den tekst fra Bibelen, som læses højt.
I hvilket evangelium står teksten?
I hvilket kapitel
Hvilke vers (de små tal) læses op?

6. Hør hele præstens prædiken og besvar flg. spørgsmål:

Hvad var grunden til, at Josef og Maria tog til Betlehem?
Hvordan tænker du selv, at det sted Jesus blev født har set ud?
Hvad nævner præsten som to meget ens detaljer ved de her to steder: Det sted det lille Jesusbarn blev lagt efter
fødslen og det sted Jesus blev lagt efter sin korsfæstelse?
Hvad havde tidsskriftet "Ude og hjemme" at gøre med julesalmen "Julebudet til dem, der bygge"?
Hvad ville Jens Christian Hostrup gennem sin salme gerne fortælle os om julen og julens budskab (julens lys)?
Hvad har Jesus sagt om sig selv i forbindelse med lys og mørke?
Hvor længe efter juleaften har I jeres juletræ stående derhjemme?

7. Lyt grundigt til præstens sidste bøn fra alteret og hvad der følger efter bønnen.

Hvad beder præsten på alle deltageres vegne barnet i krybben om?
Hvad gør præsten efter bønnen Fadervor og inden den sidste salme?
Hvad beder Andrea i udgangsbønnen Gud om at give os mod til?

