Konfirmation
i Trinitatis Kirke

www.trinitatiskirke.dk

Trinitatis Kirke ligger ved Rundetaarn og er bygget af Christian den 4. tilbage i
1600-tallet. Kirken ligger på hjørnet af Landemærket ud mod Købmagergade i
det indre København. Kirken er en levende og åben kirke med stort musikliv
og aktivitetsniveau. Det er ikke nødvendigt at bo i Trinitatis sogn for at blive
konfirmeret i Trinitatis Kirke. I denne folder kan man læse mere om
konfirmation og konfirmationsforberedelse.
Skal, skal ikke…
Overvejer du at blive konfirmeret, eller er du i tvivl? Uanset hvad din
baggrund er, skal du være velkommen til at deltage i
konfirmationsforberedelse i Trinitatis Kirke. Her kan du få uddybet din viden
om kirke og kristendom, og her kan du sammen med jævnaldrende og præsten
få mulighed for at tale om en række spørgsmål om liv og død, tro og tvivl,
godt og ondt. Det er ikke nødvendigt, at du er døbt, når du starter på
konfirmationsforberedelsen, men du skal døbes, inden du kan blive
konfirmeret. Du kan blive døbt i løbet af forberedelsestiden.
Undervisningen
Vi modtager elever på 8. klassetrin. Undervisningen finder sted i Trinitatis
Kirke og sognehus. Der bliver i 2018-19 undervisning af ét fredagshold: Den
første fredag i hver måned kl. 15.30-20.30. Her spiser vi sammen.
Herudover vil der være undervisning kl. 15.30 – 17.00 en af de andre fredage i
måneden, i reglen den 3.
Vi forventer, at konfirmanderne, gerne sammen med deres forældre, kommer til
gudstjeneste mindst 10 gange i forberedelsesperioden.
Vi inviterer et par gange i forløbet konfirmander og forældre til fælles
aktiviteter, f.eks. efter en søndagsgudstjeneste.

Undervisningen varetages af sognepræst Erik Høegh-Andersen samt
natkirke- og sognepræst Anne Edmond Pedersen.
Første undervisningsgang er fredag den 7. september kl. 15.30. Der er
mødepligt til undervisningen, og vi forventer, at andre aktiviteter sættes til
side, så man kan deltage alle gange. De nye konfirmander og deres forældre
bydes velkommen ved gudstjenesten søndag den 9. september kl. 10.30.
Konfirmationen
Store Bededag er fast konfirmationsdato i Trinitatis Kirke. På denne dag har
vi én eller to konfirmationer, alt efter hvor mange konfirmander, der ønsker
at blive konfirmeret denne dag. Derudover kan det ske, at der også
fastlægges en alternativ konfirmationsdato for dem, der ønsker at blive
konfirmeret en anden dag. Dette kan dog ikke garanteres.
Tilmelding
På www.trinitatiskirke.dk vil man indtil 1. august 2018 kunne tilmelde sig
konfirmationsforberedelse. Tilmelding er bindende, og der optages elever, så
længe der er plads på holdet.

Mere information
Yderligere information om konfirmation findes på www.trinitatiskirke.dk
Har man flere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte en af kirkens to
præster:
Erik Høegh-Andersen på erha@rundetaarn.dk eller 29474387.
Anne Edmond Pedersen på ae@rundetaarn.dk eller 30299324.
Man kan også kontakte kordegnen på kordegn@rundetaarn.dk eller 33376540
i kontortiden, mandag til fredag kl. 10-13.
Fotos: Henrik Greve og Edita Kristensen

