På Herrens mark.
Konfirmander: godt med pop- og rockmusik. Skal helst ikke ligne en alm.
gudstjeneste. De vil gerne selv i spil – vil gerne udfordres og selv tage stilling
til forskellige emner – vil gerne selv synge noget mere. Vil helst være fri for
prædikenen. Vil gerne at unge laver noget for unge.
Hvordan kan vi få dem til at fordybe sig? Det behøver ikke at være ind i sig
selv, men kan også være udad rettet.
Hvad er håb og tilgivelse for mig – de vil gerne reflektere over eksistentielle
emner.
Tjen hinanden
Hjælpe hinanden
Øjne
Se hinanden i øjnene og forestil dig, at den du ser på er din ven
Menings ”konkurrence” som Kahoot.

Vi vil gerne give de unge på weekenden en oplevelse af at kirke er mange
ting. (spise, sove, lege, se film, synge, spille musik osv.)
Den oplevelse må gerne afspejle sig i det som konfirmanderne kommer til om
søndagen.
Forslag til tekster: Vintræet og grenene eller en af fortællingerne om at Jesus
gør en blind seende.
Gøre noget for hinanden – tjeneste
Se hinanden i øjnene
Vi er unikke – sæt fingeraftryk på et træ – vi er unikke, men en del af træet.

Hvordan ser jeg verden, andre, sandheden, tro, tvivl, skønhed, tilgivelse,
Video
Billeder som kan forestille forskellige ting
Lave flash mop – f.eks. i selve gudstjenesten

Lave stomp

Vores dagsorden skal være en brainstorm på, en unge weekend, som ikke
nødvendigvis indeholder en gudstjeneste. Er der andre muligheder, og hvad
vil give mening.
Jeg vil bede alle om, at finde et ungt menneske eller to, og spørge dem om
råd og ideer.

Weekenden er den 25. – 26. november i Mylund.
Vores fokus er på de unge som kommer i hele weekenden.
Vi vil have styr på band og musik før, evt. øve et par fællessange i løbet af
weekenden.
Til selve kirke eventen vil vi inddrage menigheden mere – og øve sangene
ind – mere gospel / lovsang.
Mere ”op tempo” til ”gudstjenesten”
Om lørdagen vil vi gerne have mere tid til aktiviteter og refleksion. Vi vil gerne
ud af huset.
Vi vil gerne stadig have drama til gudstjenesten.
Prædikenen skal være mere at de selv tager stilling.
Praktiske ting som skal laves kreativt: Kahoot, Træ til fingeraftryk,
Udsmykning (øjne, øjekast, gæt et øje, sjove dobbelt betydnings billeder…)
Ta´ med hjem – et sæt nye øjne.
Rasmus Seebach: I mine øjne…
Lis Sørensen: Dine øjne de skal se…
Næste møde er 24. maj kl. 12 – 14 i graver huset i Jerslev.

