Jeg har også været i kirke:
Dato______________________________:___________
Kirke:_________________________________________
Præst:________________________________________
†
Dato______________________________:___________
Kirke:_________________________________________
Præst:________________________________________
†
Dato______________________________:___________
Kirke:_________________________________________
Præst:________________________________________

Konfirmandens navn:
_______________________________
Telefonnummer:__________________
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Konfirmander skal gå i kirke

Jeg har været i kirke:

For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander
gå i kirke og deltage i en gudstjeneste flere gange.

Dato:_________________________________________

I skal gå i kirke og deltage i en gudstjeneste mindst 5
gange i løbet af den tid, I går til konfirmationsforberedelse.

Kirke:_________________________________________

I må meget gerne komme flere gange.

I dag handlede præstens prædiken om:______________

Mindst en af de gudstjenester skal være
i jeres egen sognekirke, det er den kirke, der er, der hvor I bor, og mindst en
af gudstjenesterne skal være i den kirke, som I skal konfirmeres i, det vil for
mange af jer være den samme kirke,
men ikke for alle.

Hvordan gør man, når man går i
kirke?

Søndagens navn:_______________________________

_____________________________________________
Mens jeg lyttede:
Sæt streg under (gerne flere streger).
Fik jeg fred i sindet

Forstod jeg noget, som jeg ikke før
har forstået

Fik jeg dårlig samvittighed

Kedede jeg mig slemt

Tænkte jeg på Gud og Jesus

Tænkte jeg på noget helt andet

Se omhyggeligt på altertavlen. Hvad gør mest indtryk på
dig på altertavlen?

Kom i god tid, det er meningen, at alle skal komme inden
gudstjenesten begynder.

_____________________________________________

Hvis der er en lysglobe i våbenhuset, må du gerne tænde
et lys på globen, inden du går ind i kirken.

Hvad synes du først og fremmest skal være anderledes i
en gudstjeneste?

Hvis du ikke har en salmebog med, så lån en ved indgangen.

_____________________________________________

Tag hatten, huen eller kasketten af, inden du går ind i
Præstens navn:_________________________________
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kirken.

Jeg har været i kirke:
Dato:_________________________________________
Kirke:_________________________________________

Sæt dig bag i kirken eller midt i, sæt dig ikke længst fremme.
Der skal være ro og stilhed i kirken under hele gudstjenesten og også inden gudstjenesten begynder.

Søndagens navn:_______________________________
Se dig om i kirken, hvordan oplever du kirkerummet?
Jeg synes her er :

Hvad sker der under en gudstjeneste?

Sæt streg under (gerne flere streger).
Lyst

Rart

Varmt

Venligt

Dystert

Vi går i kirke for at være sammen med Gud og for at være sammen med andre kristne mennesker.

Koldt

Tomt

Fredfyldt

Stille

Højtideligt

Vi lytter til Guds ord.

Helligt

Smukt

Kedeligt

Underligt

Trygt

Gud taler til os bl.a. gennem Bibelen.
Der læses flere tekster fra Bibelen under en gudstjeneste. Vi rejser os, når der læses af Bibelen.

Hvad synes du om musikken i kirken?
_____________________________________________

Vi lytter også til prædikenen, hvor præsten forkynder det
kristne budskab ud fra den læste bibeltekst.

Hvis præsten bruger en messehagel, hvad farve er den?

Vi beder.

Hvid

I løbet af en gudstjeneste læses/bedes der flere bønner,
Vi kan også bede stille inden i os selv.

Rød

Violet

Grøn

Vi bekender den kristne tro.
Hvor mange kors kan du finde i kirken?______________

Præstens navn:_________________________________
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Trosbekendelsen siges eller synges ofte under en gudstjeneste. De, der deltager i gudstjenesten, rejser sig, og
man må mange steder gerne sige eller synge med på
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trosbekendelsen.

Jeg har v•ret i kirke

D€b
Der kan godt v•re d€b under en gudstjeneste. Ved d€ben bliver vi Guds b‚rn, og vi optages som medlemmer i
kirken.

Dato:_________________________________________

N€r du overv•rer en d€b, s€ t•nk p€ din egen d€b, at du
selv er d‚bt eller m€ske snart skal d‚bes, og at du har
troen og Guds k•rlighed tilf•lles med de andre i kirken
og med den, der bliver d‚bt.

S‚ndagens navn:_______________________________

Nadver
Nadveren er et helligt m€ltid. Vi g€r til alters for at mindes
Jesus og styrke vores f•llesskab med ham. Du skal
kn•le foran alteret for at modtage br‚det og vinen. Det
lille b•ger til vinen kan st€ p€ en hylde bag alterskranken, eller p€ et bord eller en hylde p€ vej op til alteret.
Det st€r sikkert p€ hovedet og skal vendes om.

Velsignelse
I slutningen af gudstjenesten lyses velsignelsen. Rejs dig
og modtag alt godt fra Gud. Efter velsignelsen svarer menigheden: Amen. Amen. Amen.
Amen betyder ”det st€r fast”, ”det g•lder”, ”S€dan er
det!”.

Kirke:_________________________________________

Hvilken af disse ting talte pr•sten om i pr•diken?
S•t streg under (gerne flere streger).

Troen

At Jesus lever og er
sammen med os

Tilgivelse

K•rlighed

D‚den

Det evige liv

Gud holder af os

Om at bede

Om at hj•lpe andre
mennesker

Dommedag

Gl•de

Bibelen

Pr•dikenen handlede ikke om noget af alt dette, men om
_____________________________________________
Hvad er det smukkeste i kirken?
_____________________________________________

Salmebogen
I salmebogen kan du finde de salmer, der skal synges
under gudstjenesten, numrene st€r p€ nummertavlerne.
Du kan ogs€ finde de tekster, der bliver l•st under guds-
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Pr•stens navn:_________________________________
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Jeg har v•ret i kirke

tjenesten, de st€r bag i salmebogen i det afsnit, der hedder ”Alterbogen”.

Dato:_________________________________________

For at finde de rigtige tekster, er det n‚dvendigt, at du
kender s‚ndagens navn.

Kirke:_________________________________________
S‚ndagens navn:_______________________________
Hvordan begyndte den f‚rste salme?________________

Der er ogs€ bag i salmebogen en ritualbog, hvor du kan
se, hvordan gudstjenesten forl‚ber, og hvordan d€ben og
nadveren foreg€r. Selvom det kan variere lidt fra kirke til
kirke og fra gudstjeneste til gudstjeneste, er ritualbogen
en god vejledning.

_____________________________________________
Kunne du lide melodien?__________________________
Hvad handlede salmen om?_______________________

Trosbekendelsen.

_____________________________________________

Vi forsager Dj•velen og alle hans gerninger og alt hans
v•sen.
Vi tror p€ Gud Fader, den Alm•gtige, himlens og jordens
skaber.

Hvordan var salmen?
S•t streg under (gerne flere streger).
Glad

Flot

Festlig

Tung

Kedelig

Alvorlig

S‚rgelig

Sv•r at forst€

Sv•r at synge med p€

God

Hellig

Underlig

Af alle salmerne kunne jeg bedst lide nr._____________

Vi tror p€ Jesus Kristus, hans enb€rne S‚n, vor Herre,
som er undfanget ved Hellig€nden, f‚dt af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsf•stet, d‚d og begravet,
nedfaret til d‚dsriget, p€ tredje dag opstanden fra de d‚de, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den
Alm•gtiges, h‚jre h€nd, hvorfra han skal komme at d‚mme levende og d‚de.
Vi tror p€ Hellig€nden, den hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, k‚dets opstandelse og det evige liv.

Pr•stens navn:_________________________________
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Fadervor

Jeg har været i kirke
Vor Fader, du som er i himlene!

Dato:_________________________________________

Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje

Kirke:_________________________________________
Søndagens navn:_______________________________

som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Hvad handlede evangeliet, der blev læst fra prædikestolen om?
_____________________________________________
Af salmerne kunne jeg bedst lide nr. ________________
Hvordan oplevede du det at være i kirke?
Sæt streg under (gerne flere streger).
Det var underligt.

Det var kedeligt.

Jeg kunne bedst lide musikken.

Det var interessant.

Det var højtideligt.

Det var hyggeligt.

Jeg følte mig fremmed over for de
andre i kirken.

Jeg følte, at jeg hørte sammen med
de andre i kirken.

Jeg følte mig tryg og glad.

Jeg kunne mærke, at Gud var nærværende.

Præstens navn:_________________________________
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