Viby og Ravnsbjerg, d. 19. marts, 2020

Kære konfirmander og forældre!
Efter en uges uro og spekulationer blev der endelig truffet en beslutning af biskopperne i går, som
vi har kunnet arbejde videre med:
Alle konfirmationer i hele landet er blevet udskudt til efter pinse for at komme hen på den anden
side af Corona epidemien, - så vi har kigget kalendere og besluttet følgende:
I stedet for at tage chancen med juni måned, hvor alle måske ikke er blevet helt raske endnu og
det kan være svært at nå at arrangere en fest, rykker vi jeres store dag helt over på den anden side
af sommerferien:
Søndag d. 16. august kl. 10 i Ravnsbjergkirken
er nu den dato, som I kan begynde at planlægge ud fra.
Det er super ærgerligt og bøvlet for jer alle, at I på den måde skal begynde nærmest forfra med
planlægningen, og vi håber at I kan få det til at gå op med andre planer i familien, så vi stadig får
den store fælles fest for hele holdet, som vi alle har glædet os til.
Datoen kan der desværre ikke rykkes med. Til gengæld vil I møde masser af velvilje til alternative
løsninger, hvis enkelte af jer bare ikke kan få det til at gå op. Så må vi sammen lægge hovederne i
blød 
Men: Fordi Edith går på pension pr. 1. juli i år, bliver det Lise, som fra nu af står for resten af
forløbet. Både når det gælder konfirmandernes forberedelse af den store dag og selve
konfirmationsgudstjenesten.
Jeg (Lise) håber på at det bliver muligt at mødes et par gange inden – i juni og i august, så vi får en
ordentlig afslutning på undervisningen og får mulighed for at øve os.
Jeg vil sende nyheder ud via Ravnsbjergkirkens hjemmeside og måske også AULA, hvis det bliver
ved med at være en mulighed, så vi på den måde kan holde kontakt til hinanden.
I er selvfølgelig også velkomne til at ringe eller maile til mig – og jeg skal svare så klart og godt jeg
kan.
Med hensyn til fotografering forsøger vi nu at lave samme aftale med fotografen til august. I får
besked, hvis det kan lade sig gøre. Så vent i første omgang med bestillingerne.
Og så en lille hjemmeopgave til jer konfirmander:

I skal alle have valgt jer et konfirmationsord, som jeg læser op, når I hver især er blevet
konfirmeret – et vers fra bibelen, som I synes er særlig smukt og vigtigt.
Det skulle vi have gjort sammen til undervisningen. I stedet har I måske ekstra god tid til det
derhjemme nu.
Derfor har jeg kopieret en liste ind nedenfor – læs den godt igennem nogle gange og sæt kryds.
Når I så har valgt jer et konfirmationsord, vil jeg bede jer om at sende mig det på en mail – og kort
fortælle mig hvorfor I kan lide det. Så kan jeg lige sikre mig at I forstår det rigtigt.
Jeg glæder mig rigtig meget til vi alle kan mødes igen 

Gode hilsner til jer alle
Lise
ivb@km.dk eller tlf. 8614 1912 eller sms: 6113 1912

Også mange hilsner fra mig, Edith. Jeg er ked af, at jeg ikke når at konfirmere jer, men som Lise
skriver, så går jeg på pension den 1. juli. Jeg ønsker jer alle en rigtig festlig konfirmation til august.

Bibelvers i Det gamle Testamente:
Salmernes bog:
Salmisten skriver: ”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte
der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?”
(Sl.8,4-5)
Salmisten skriver: ”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok
og din stav er min trøst” (Sl.23, 4)
Salmisten skriver: ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind” (Salme 37,5)
Salmisten skriver: ”Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler” (Sl. 46,2)
Salmisten skriver: ”Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj til mig” (Sl.61,3b)
Salmisten skriver: ”Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham” (Sl. 62,6)
Salmisten skriver: ”Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn” (Sl.103,1)
Salmisten skriver: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti” (Sl. 119,v 105)
Salmisten skriver: ”Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner
jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér, din
højre hånd holder mig fast”. (Salme 139,8-10)
Salmisten skriver: ” Mørket er ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset”
(Sl.139,12)
Esajas bog:
Profeten skriver: ”Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid”
(Es.40,8)
Profeten skriver: ”Vend øret til mig, og kom, hør på mig, så skal I leve!”(Es.55,3)
Profeten skriver: ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i
mørkets land” ( Es. 9, 1)

Bibelvers i Det nye Testamente:
Evangelierne:
Jesus siger: ”Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være” (Matt. 6,21)
Jesus siger: ”Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes” (Matt.
5,6)
Jesus siger: ”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer” (Joh.15,16)
Jesus siger: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets
lys” (Joh.8,12)
Jesus siger: ”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn” (Matt.5,9)
Jesus siger: ”Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også
uærlig i det store” (Luk.16,10)
Jesus siger: ”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer”
(Matt.7,7)
Jesus siger: ”Du skal elske din næste som dig selv”. (Matt. 22,39)
Jesus siger: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer” (Joh.15,12)
Jesus siger: ”Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”
(Mark.10,15).
Jesus siger: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig,
skal aldrig tørste”. (Joh.6,35)
Jesus siger: ”Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed” (Joh.15,9)
Jesus siger: ”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort” ( Joh.6,37)
Jesus siger: ”Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem” (Luk.6,31)

Jesus siger: ”Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for
det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage” (Matt.6,34)
Jesus siger: ”Jeg er opstandelsen og livet” (Joh.11,25)
Jesus siger: ”For jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden” (Joh.12,47)
Jesus siger: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene” (Joh. 10,11)
Johannes skriver: ”Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke” (Joh.1,5)
Johannes skriver: ”Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed,
som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed” (Joh.1,14)
Brevene:
Paulus skriver: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”
(1. Kor.13,13).
Paulus skriver: ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os?” (Rom.8,31)
Paulus skriver: ”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre,
har opfyldt loven ”(Rom.13,8)
Paulus skriver: ”Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg
et rungende malm og en klingende bjælde” (1.Kor.13,1)
Paulus skriver: ”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov” (Gal. 6,2)
Paulus skriver: ”Kristi fred skal råde i jeres hjerter” ( Kol.3,15)
Paulus skriver: ”For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi
for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren”
(Rom.14,7-8)
Johannes skriver: ”Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i
ham” ( 1.Joh.4,16)
Johannes skriver: ”For Gud er større end vort hjerte og kender alt” (1. Joh.3, 20b)

Johannes skriver: ”Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed” (1. Joh. 4,8)

Johannes Åbenbaring:
Johannes skriver: ”Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i”(Åb.3,8)

