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KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
OG SKOLEREFORMEN
af sognepræst
Erik Bredmose

I generationer har konfirmationen og konfirmandundervisningen været et fast og uomtvistet
led i tilværelsen for de allerfleste unge danskere i 13-14 årsalderen, og undervisningen har
typisk ligget i to morgentimer
en dag om ugen i 7. klasse.
Sådan har det som nævnt fungeret i generationer, og konfir-

mandundervisningen og konfirmationerne har været et meget
vigtigt bindeled mellem folk og
kirke. Andelen af de unge, der
bliver konfirmeret har efter en
faldende tendens igen været støt
stigende igennem de senere år.
På landsplan blev 73% af de
unge konfirmeret i 2011, og den
procentdel er noget større her i
Ry-området.
De tilbagemeldinger, der kommer fra såvel de unge selv som

fra deres forældre, viser da også
med al mulig tydelighed, at der
er stor tilfredshed med konfirmandundervisningen, som tilmed betegnes som et vigtigt led
i de unges liv.
Skoler bruger den nye skolereform til at spænde ben for
konfirmandundervisningen
Som det vil være de fleste bekendt, har vi fået en ny skolereform, der ændrer meget i såvel
lærernes som elevers hverdag.
Den samme reform får desværre også mange steder i landet
store konsekvenser for konfirmandundervisningen, der skubbes ud i dagens ydertimer, hvis
ikke helt ud af skoletiden.
Hvordan konfirmandundervisningen skal timelægges afgøres
lokalt og er derfor meget forskellig fra det ene skoledistrikt
til det andet.
Her i Ry-området får det voldsomme konsekvenser, idet Mølleskolen har lagt vores timer
dels om eftermiddagen dels på
nogle hele dage, mens vi så selv
skal placere den sidste tredjedel
uden for skoletiden, og det vil
sige om aftenen eller i weekenderne.
Det er ikke godt. Det er faktisk
temmelig skidt. Af flere grunde:

1. Vi mister kontinuitet og rytme i undervisningen bl.a. fordi
der kan gå fire-fem uger eller
mere imellem undervisningsgangene.
2. Konfirmanderne vil være
trætte om eftermiddagen.
3. De unge mennesker vil komme til at skulle vælge mellem
konfirmandundervisningen og
fritidsaktiviteter som fodbold
og klaverspil eller fritidsbeskæftigelser m.m. Det kommer
især til at gælde i forbindelse
med de timer, der ligger uden
for skoletiden.
4. Endelig kommer de nye undervisningstider til at blokere
for begravelser og bisættelser,
der meget hyppigt ligger mellem kl.12.00 og kl.15.00.
5. Der bliver slået skår i den
naturlige selvfølgelighed, konfirmationen og undervisningen
har udgjort for de allerfleste
danskere.
Konfirmationen er
et livs-overgangsritual
Som vi har gode stærke ritualer
i forbindelse med et barns fødsel, som vi har det ved indgåel-

se af ægteskab, og som vi har
det i forbindelse med døden
(begravelser og bisættelser),
sådan har vi altså også altid haft
det i forbindelse mellem overgangen fra barn til voksen. Ligesom i øvrigt de allerfleste andre folk og kulturer har haft det
altid.
Konfirmationen er jo også en
glædesfest, hvor man for første
gang fejrer det unge menneske,
og derfor fylder netop denne
fest da også kolossalt meget i
de fleste familier.
Spørgsmål til skolefolket
Man spørger uvilkårligt sig
selv, hvilken interesse man fra
skolens side kan have i at vanskeliggøre konfirmandundervisningen.
Hvorfor kan skolerne dog ikke
se, at der ud over, hvad der ligger i gode ritualer og traditioner
i samfund og familier, også ligger rigtig meget menneskelig
dannelse i konfirmandundervisningen?
Der er samtaler om alle livets
store spørgsmål, der er arbejde
med og samtaler om etik og
moral, der indgår masser af poesi, salmer, musik, litteratur,
kunst og symboler.
Hvorfor ser skolerne dog ikke

det positive i alt det, vi kan byde ind med i konfirmandundervisningen?
Hvorfor ser skolen ikke fordelen i, at de unge mennesker møder livsspørgsmålene på en lidt
anden måde, end den de selv er
gode til?
Hvorfor fokuserer skolen tilsyneladende kun på sig selv og
sine egne interesser?
Hvor meget ser skolen på konfirmandundervisningen fra elevernes, familiernes og kirkens
synsvinkler?
Det sidste med kirken er der
tilsyneladende ikke den store
forståelse for, men eleverne og
forældrene kan man næppe være ligeså uinteresserede i.
Konfirmandundervisningen
er vigtig for både folk og kirke
Personligt er jeg voldsomt ked
af den udvikling, der er i gang.
Konfirmandundervisningen er
en hovedfærdselsåre mellem
folk og kirke, og bliver den forbindelse for alvor blokeret, kan
det få store konsekvenser – ikke
bare for kirken, men for os alle
som mennesker i et samfund,
hvor vi skal have livet til at fungere imellem os, og hvor vi gerne skulle have en ide om, hvad
vi vil med hinanden og hvorfor.

Nogen ønsker tydeligvis kirke
og kristendom hen, hvor peberet gror. Det er besynderligt.
Jeg siger ofte til konfirmander
og andre godtfolk, at hvis de
kan finde noget i kristendommen, der er ødelæggende, nedbrydende eller på anden måde
har en negativ indflydelse på
såvel det enkelte menneskes
som vores fælles liv, så vil jeg
meget gerne høre om det, for
jeg kan ikke finde det.

Den opfordring vil jeg gerne
gentage her. Jeg forstår simpelthen ikke den uvilje, vi møder –
i dette tilfælde altså fra nogle
toneangivende skolefolks side.
Jeg vil gerne opfordre alle gode
kræfter til på alle mulige og
umulige måder at hjælpe med
til igen at forbedre vilkårene for
konfirmandundervisningen!
Erik Bredmose
Sognepræst

Herunder kan man se den skemalagte del af konfirmandundervisningen
Hold 1
17. sept. 12-15

Hold 2
24. sept. 12-15

1. okt. 12-15

8. okt. 12-15

29. okt. 12-15

5. nov. 12-15

19. nov. 12-15

26. nov. 12-15

3. dec. 12-15

10. dec. 12-15

14. jan. 8 - 15

21. jan. 8 - 15

18. marts 8 -15

25. marts 8 -15

8. april 8 -15

15. april 8 - 15

KONFIRMANDUNDERVISNING
I TULSTRUP PRÆSTEGÅRD

Af: Kirsten Jespersen, Alling

Som mor til Ida og Søren i henholdsvis 8. og 9. klasse, har
konfirmationen og forløbet deromkring fyldt en del de sidste
par år. Herunder også konfirmandundervisningen.
Det har været behageligt nemt,
at de unge mennesker onsdag
morgen skulle møde i Tulstrup
præstegård, og efter endt undervisning her, blev bragt videre til
skolen med bus.
Ida og Søren har hygget sig
med at være lidt i ”vante” rammer (de gik jo tidligere på
Knudsøskolen), med at være
sammen med en del af de tidligere klassekammerater og så
gjorde det jo heller ikke noget,
at man skiftedes til at medbringe kage!

Men indholdet i undervisningen
har også haft en betydning. Vi
er ikke faste kirkegængere i vores familie, så det har vakt nysgerrighed og eftertanke at blive
præsenteret for nogle fortællinger og et tilværelsessyn, som vi
normalt ikke beskæftiger os så
meget med herhjemme. Af og
til har det givet anledning til, at
der er kommet et andet perspektiv på diskussionerne ved middagsbordet.
Noget af det, de unge mennesker fremhæver som positivt
ved undervisningen, er, at der
har været tid og rum til at diskutere tro, og at der var en tryghed i, at der ikke var noget som
var forkert i diskussionerne. De
føler også begge, at de er blevet
mere afklarede i forhold til troen, og kan vælge på en kvalificeret baggrund.
”Jeg kunne godt lide at der var
noget moderne i undervisningen
fx., at vi diskuterede indholdet i
en Justin Bieber sang”, siger
Ida, mens Søren fremhæver, at
det gav mening for ham at lære
Fadervor og Trosbekendelsen

udenad. ”Det er jo vigtigt at
kunne, når vi er kristne”, siger
han.
Begge synes at de ture, de var
på, var alle tiders, og de nævner
også begge ”øvelektionerne” i
kirken som noget af det, der var
spændende.
Kravet om deltagelse i et antal
gudstjenester i løbet af året, finder jeg helt relevant. Det giver
anledning til at møde vores lokalsamfund i en anden sammenhæng, og man oplever,
hvor forskelligartede gudstjenester kan være. Især kunne jeg
godt lide, at man, i en af gudstjenesterne, inddrog de unge
mennesker med oplæsning.
Dette kunne man måske godt
gøre noget mere ud af.

Med skolereformen og den nye
skolestruktur er konfirmandundervisningen kommet under
pres. Da det ikke længere er
muligt at lægge den inden for
normal undervisningstid, er der
brug for kreativ tænkning for at
finde en form, der kan passe ind
i en lang skoledag samt fritidsaktiviteter eller –jobs, der skal
passes.
Jeg håber, at det lykkes at finde
en god måde at afvikle undervisningen på, og vil opfordre
kommende forældre til at bakke
op om det – de unge mennesker
fortjener det.
Kirsten Jespersen,
Alling

Familien: Kirsten, Ida, Kim og Søren

VELBESØGT GUDSTJENESTE
PÅ HIMMELBJERGET
SØNDAG D.

31. AUGUST

Foto: Bent Koed Doktor
Sognepræsterne Jesper Hanneslund, Iben Johanne Thomsen, Erik Bredmose
og Dorthe Gudmund Larsen (prædikant) forestod i fællesskab gudstjenesten
og ”Shades of Blue” leverede blues, når det er bedst.

Hvad sker der i sogn, kirke og præstegård?
Hold dig orienteret
FÅ EN NYHEDS-E-MAIL
Det er helt uforpligtende og ganske gratis.
Du skal blot give eller sende din e-mail adresse til
sognepræst Erik Bredmose
e-mail: ebs@km.dk

DET SKER
ADVENTSMØDE
Tulstrup præstegård
PÅ TULSTRUP KRO
SOGNEMØDER

Fredag d. 28. november kl. 14.00

Efteråret 2014

Foredrag ved fhv. højskolelærer
og -forstander m.m.
Niels Ole Frederiksen:
“Født i Horsens Tugthus”

Torsdag d. 4. september kl. 14.00
Ib Madsen
fhv. borgmester i Ry
"Rakkerne i Vestjylland"
------

Kaffebord, fællessang mv.
Kirkebil kan benyttes
Alle er velkomne!

Torsdag d. 2. oktober kl. 14.00
Anker Mejnertz, Jaungyde,
fhv. økonomidirektør
hos Arla Foods
Fra landsbymejeri til
"mejerigigant",
er det nu så galt?
37 år med andelsselskabet
Arla Foods
--------

Dover kirkehus
Torsdag d. 2. oktober kl. 19.30
Fortælleaften ved Helle Arnfred
”Stella Dolores og springet”

Dover kirke

Torsdag d. 6. november kl.14.00

HØSTGUDSTJENESTE

Gregers Holm Jensen, Jaungyde
Cand.mag. i historie og tysk

Søndag d. 21. september
kl. 14.00

Dresden - byen, kulturen
og historien
-----Kaffe og brød: kr. 20,Alle er velkomne!

Der vil efter gudstjenesten være
kaffe i Kirkehuset, hvor der
samtidig er fernisering på udstilling af billeder malet af Dominique Campbell fra Alken.

DET SKER
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

Søndag d. 2. november kl. 10.30

Søndag d. 2. november kl. 18.30

Tekstlæsninger og musik.
Navnene på dem, der er døde
og begravede i Dover sogn i
året der gik, vil blive læst op.

Tekstlæsninger og musik.
Navnene på dem, der er døde
og begravede i Alling og Tulstrup sogne i året der gik, vil
blive læst op.

Efter gudstjenesten er der kaffe
i Kirkehuset.

Efterfølgende er der suppe
i Beboerhuset.

**********

Alling kirke
HØSTGUDSTJENESTE

Tulstrup kirke

Søndag d. 28. september
kl. 14.00

HØSTGUDSTJENESTE

med efterfølgende kaffebord
og høstauktion i Beboerhuset.
Tag evt. noget af havens eller
markens afgrøder med: frugter,
blomster eller lignende med i
kirken. Ved kaffebordet efter
gudstjenesten holder vi auktion
over de medbragte gaver.
Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. (Man må meget
gerne komme, selvom man ikke
har nogen afgrøder at bringe).

Søndag d. 21. september
kl. 10.30

Efterfølgende indvielse
af kirkegrunden
med musik, pølser mv.

KIRKEHØJSKOLE EFTERÅRET 2014
RY, GL. RYE, LÅSBY, DOVER, ALLING, TULSTRUP
TEMA: MARTIN LUTHER

I 2017 er det
500-året for
den lutherske
reformation.
Det er derfor tid nu til at besinde sig på arven fra Martin Luther og på, hvad det egentlig vil
sige at være evangeliskluthersk. I efteråret 2014 indbyder sognene i Ry-området til
kirkehøjskole om netop det!
Alle interesserede er velkomne!
Der kræves ingen særlige forudsætninger, ud over lysten til
at blive klogere og måske bidrage til debatten!

Fredag d. 10. oktober
i Tulstrup Præstegård:
Sognepræst Thomas Reinholdt,
Hjørring: ”De reformatoriske
kernebegreber” – Foredraget
indkredser det centrale i Luthers syn på forholdet mellem
Gud og menneske, bibel- og
kirkesyn.
Fredag d. 24. oktober
i Låsby Kirkehus:
Sognepræst Kjeld Slot Nielsen,
Tilst: "Du tænker alt for menneskeligt om Gud Erasmus" – indføring i skriftet ”Om den trælbundne vilje”.

Alle gange fra kl. 9 – ca. 12 og
der serveres kaffe og rundstykker og sidste gang afsluttes
med frokost.

Fredag d. 31. oktober
i Skt. Sørens hus, Gl. Rye:
Sognepræst Arne Holst Larsen,
Brande: ”Om Gud – Over for
Gud” – om genopdagelsen af
det reformatoriske anliggende i
det 20. århundrede.

Fredag d. 3. oktober
i Sognehuset i Ry:
Rektor emeritus Niels Thomsen,
København: ”Hos Luther i Wittenberg” – en historisk og teologisk indføring i Luthers univers.

Fredag d. 7. november
i Sognehuset i Ry:
Sognepræst Iben Johanne
Thomsen, Gl. Rye: ”Herre hør
vor bøn!” – om den lutherske
gudstjeneste og om luthersk
fromhed og spiritualitet.

TILLYKKE
MICHAEL SCHELDE
ER FYLDT 60

Vores hjælpepræst Michael
Schelde rundede i juli måned et
skarpt hjørne. Han blev 60, og
vi ønsker ham tillykke med fødselsdagen.

DOVER-ALLING-TULSTRUP
SOGNE

Sognepræst:
Erik Bredmose Simonsen,
Præstebakken 11, 8680 Ry.
Tlf. 86 89 14 17
e-mail: ebs@km.dk
Fælles kirkekontor
for kirkerne i Ry-området
Kirkesekretær
Mette Lai
Tlf. 86 89 13 50
e-mail: Metla@km.dk
Åbningstider:
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18
Organist:
Tyt Kirkeby,
tlf.: 86 89 19 20
Kirkesanger:
Anders Bloch,
tlf.: 28 51 30 58

KIRKEBIL
KIRKEBLADSREDAKTIONEN

Kirkebil kan gratis
rekvireres
til gudstjenester
i pastoratets 3 kirker
ved henvendelse
dagen før til:
Skanderborg Taxa
Tlf. 86 51 00 00

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup,
tlf.: 86 89 09 19 / 28 39 00 42
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk
Erna Andersen, Dover
tlf.: 86 57 72 06
e-mail: es.skovgaard@gmail.com
Kirkebladet udkommer 4 gange
årligt : marts- juni - sept.- dec.
Tryk: Kamark Grafisk A/S
tlf. 87 224472

GUDSTJENESTER
14. september, 13. søn. eft. trinitatis

DOVER

ALLING

9.30

11.00

TULSTRUP

10.30
Høstgudstjeneste
Efterflg. indvielse
af ”Kirkegrunden”
med musik,
pølser m.m.

14.00
21. september, 14. søn. eft. trinitatis Høstgudstjeneste
Kaffe i Kirkehuset

14.00
Høstgudstjeneste
Kaffe
og høstauktion
i Beboerhuset

28. september, 15. søn. eft. trinitatis

5. oktober, 16. søn. eft. trinitatis

16.00 i Skt. Sørens kirke i Gl. Rye
Fælles for Dover, Alling, Tulstrup, Ry og Gl. Rye sogne

12. oktober, 17. søn. eft. trinitatis
19. oktober, 18. søn. eft. trinitatis

11.00
11.00

9.30
9.30

26. oktober, 19. søn. eft. trinitatis

J. Hanneslund

18.30
10.30
2. november, Alle helgens dag

Kaffe
i Kirkehuset

Musik
og læsninger Suppe
i Beboerhuset

11.00
9. november, 21. søn. eft. trinitatis
16. november, 22. søn. eft. trinitatis

9.30
10.30

10.30

23. november, sidste søn. i kirkeåret
30. november, 1. søndag i advent

Årsmøde efter
gudstjenesten

Michael Schelde

10.30

14.00
Musikgudstj.

