
Skal du 
konfirmeres 
i 2016?
Nu kan du blive konfirmeret 
i Bykirken i Favrskov

Bykirken i Favrskov 
er en valgmenighed
Betegnelsen valgmenighed bruges, når en 
gruppe medlemmer af folkekirken dan-
ner en menighed, hvor man selv ønsker at 
sætte fokus indenfor rammerne af folkekir-
ken og på samme teologiske grundlag.

Forskellen mellem en sognemenighed og en 
valgmenighed er først og fremmest, at en 
valgmenighed har egne vedtægter og egen 
økonomi. Det betyder bl.a., at valgmenig-
heden selv vælger sin præst og selv skal 
afholde alle udgifter, der er forbundet med 
valgmenigheden.

Bykirken i Favrskov blev stiftet i 2013

Er en del af folkekirken
Er en valgmenighed i Hinnerup-området
Holder til i Grundfør kirke
Har gudstjeneste ca. hver anden søndag

•
•
•
•
    …
    …
    …
    …
    …

Med rytmisk musik
Med børnekirke/børnenes minutter
Levende og nutidig forkyndelse
Noget for alle aldre
Alle er velkomne!

Velkommen til gudstjeneste
Kom og se hvad og hvem vi er, den...
    24. maj kl. 10.30 i Grundfør kirke
    7. juni kl. 10.30 i Grundfør kirke
    21. juni kl. 10.30 i Haldum kirke

Se mere på... 
         bykirkenifavrskov.dk eller 
         facebook.dk/bykirkenifavrskov

Se mere på... 
         bykirkenifavrskov.dk eller          bykirkenifavrskov.dk eller 
         facebook.dk/bykirkenifavrskov
         bykirkenifavrskov.dk eller 



Hvad?
Som konfirmand lærer du hvad kirke og 
kristendom er for noget, og hvad Bibelen 
er for en bog. Vi lærer om sjove ting, svære 
ting, mærkelige ting og prøver noget af det 
af i praksis.

Selve undervisningen foregår cirka sådan...
12 dobbelte skolelektioner 
     - 6 i efteråret, og 6 i foråret. 
2 lejre
     - fælles med andre lignende menigheder
1 ekskursion

De to lejre og ekskursionen er en del af 
konfirmandundervisningen og dermed 
obligatoriske.

Konfirmandundervisningen er gratis, men 
vi opkræver 400,- kr. til dækning af udgif-
ter i forbindelse med ekskursion og lejre.

•

•

•

Jeg glæder mig til at være 
sammen med jer.

Præst Jakob From Søvndal  

” ”

Hvordan?
Søndag den 24. maj 2015 holder vi info-
møde i Grundfør Kirke kl. 12.30-14.00 - lige 
efter gudstjenesten. 

Vi indbyder til et samspil med de unge 
og deres forældre om, hvordan disse ting 
bedst gøres i praksis, hvor mange hensyn 
(f.eks. til klassekammerater) kan spille ind.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 
sker ved henvendelse til menighedens 
præst, Jakob From Søvndal, 28 442 467 el-
ler pastor@bykirkenifavrskov.dk.

Hvem?
Hvis du går i 7. klasse kan du gå til præst i 
Bykirken i Favrskov. Alle er velkomne, og vi 
har ingen særlige krav for at følge konfir-
mandundervisningen. Det betyder blandt 
andet at du ikke behøver at være medlem 
af menigheden. Du behøver heller ikke 
være døbt eller have en bestemt tro for at 
deltage i undervisningen.

For at blive konfirmeret, skal du være døbt 
med en kristen dåb - hvis du ikke er døbt 
inden undervisningen går i gang, kan du 
blive det i løbet af den periode, du går til 
konfirmationsforberedelse. Og du skal have 
fulgt et konfirmationsundervisningsforløb, 
hvor du får et grundlæggende kendskab 
til kirkens gudstjenester, kristendom og 
Bibelen.

Hvornår?
Dato for konfirmation i Bykirken i Favrskov 
er Søndag den 15. maj 2016 (Pinsedag)

Det ligger ikke fast, hvornår undervisnin-
gen finder sted, for det kommer an på de 
forskellige skoleskemaer.


