
Uge 15 og 16: Opgaver til konfirmander i Darum og Bramming 

 

Uge 15 – Kirkeåret 

 

Beskrivelse 
Print kirkeåret ud fra www.sogn.dk/darum  

 

Som du kan se på tegningen, er kirkeåret en cirkel, hvor alle Bibelens historier fortælles igen og igen i 

kirken, år efter år. Kirkens nytår er ikke den 31. december, men 1. søndag i advent.  

Alle de store højtider og helligdage fremgår af ”kirkehjulet.” 

 

Jul er Guds højtid, hvor vi fejrer, at Gud blev menneske. 

Påske er Jesu højtid, hvor vi hører om Jesu lidelse, død og opstandelse. 

Pinse er Helligåndens højtid, hvor vi hører om dengang, Helligånden først kom til disciplene. 

”Trinitatis” betyder ”treenighed” og derfor ligger Trinitatistiden om sommeren efter alle de store højtider 

er blevet fejret i kirken. Der hører vi om alt det, Jesus lavede, mens han var i live. 

Mariæ bebudelse er dagen, hvor vi hører om jomfru Maria, da hun fik besked om, at hun skulle føde Guds 

søn. Mariæ bebudelsesdag er den 25. marts: Altså nøjagtig 9 måneder før Jesu fødsel. 

Advent betyder ”komme”. Det er en forkortelse af ”adventus Domini” på latin, som betyder ”Herrens 

komme.” Det er tiden, der går med, at vi venter på julen og Jesu fødsel (som du ved!) 

Fastetiden begynder 40 dage før påske og er (ligesom advent) en ventetid inden den store højtid. 

Alle Helgens Dag er en dag, hvor vi mindes de døde. I kirken markeres det ved, at navnene på dem, der er 

døde i årets løb, læses op. I Sankt Ansgar kirke tænder man lys for de døde. I Darum får man en rose til at 

lægge på den dødes gravsted. 

Helligtrekonger er tiden efter jul. 

Store Bededag er en praktisk dag: Før i tiden var der nemlig flere små bededage spredt ud over kirkeåret. 

De små bededage blev i 1686 samlet til tre ”store bededage”, men i dag har vi kun én Store Bededag tilbage. 

Men vi burde nok nærmere kalde den ”Store Hvededag”, fordi der er flere, der forbinder dagen med varme 

hveder end med bøn!   

Kristi Himmelfart: Ifølge Bibelen var Jesus levende og sammen med sine disciple i 40 dage efter han 

genopstod Påskedag. Kristi Himmelfart forlod han dem igen og fór til himmels, hvor han nu ”sidder ved 

Gud Fader den almægtiges højre hånd,” som der står i trosbekendelsen. 

 

Opgaver 

Kirkeåret inddeles altså ikke i årstider og i måneder, men i begivenheder, som har særlige farver. Derfor skal 

tegningen farvelægges med de rigtige farver. 

På tegningen står der, hvilke farver du skal bruge til opgaven. 

 

1. Læs de forskellige beskrivelser af kirkeårets farver og se om du kan farvelægge tegningen af kirkeåret 

med hjælp fra beskrivelserne. Læser du beskrivelserne grundigt, kan du farvelægge hele kirkeåret.  

Der er nogle dage, der skal være hvide – dem kan du bare lade være med at farvelægge. Den sorte dag – 

Langfredag – er farvet på forhånd. 

2. Tag et billede af din farvelægning og send til mig på SMS eller e-mail then@km.dk.  

3. Øv dig på trosbekendelsen og Fadervor. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sogn.dk/darum
mailto:then@km.dk


Uge 16 – Konfirmation (sidste undervisningsgang) 

 

Kære kommende konfirmand! 

Du har haft en mærkelig tid med din konfirmationsforberedelse.  

Jeg synes også, det har været mærkeligt, at vi slet ikke har været samlet. 

Måske bliver selve din konfirmationsdag også lidt anderledes, end du havde drømt om og 

håbet på. Men det, der foregår i kirken, vil stort set være det samme, som det har været i 

knap 300 år, siden konfirmationen blev indført. Uanset, hvordan omstændighederne for 

dagen bliver, så er jeg sikker på, at du får en helt fantastisk dag med mange uforglemmelige 

øjeblikke. Når vi kommer tættere på konfirmationsdatoen, skal vi mødes i kirken og øve det, 

der skal foregå i kirken. Det hører du nærmere om. Husk at øve på trosbekendelsen og 

Fadervor frem mod konfirmationen. 

 

Din allersidste opgave bliver følgende: 

1. Gå ind på dr.dk/drtv og søg på ”konfirmation.” 

2. Vælg programmet, der hedder ”Vores største dage: Konfirmation.” Det varer 30 minutter. 

3. Hvis du har mulighed for det, så se det sammen med dine forældre eller en kammerat. 

 

Når du har set programmet: 

1. Når du har set dokumentaren, kan det være rart for dig at vide, at du på 

konfirmationsdagen ikke skal sige noget ALENE i kirken! Trosbekendelsen og Fadervor 

siger vi alle i kor og du skal ikke svare ”ja”. Som du kan høre i programmet, kan man både 

blive konfirmeret, hvor man selv skal svare, eller hvor man blot modtager velsignelsen. Jeg 

bruger den sidste måde. 

 

2. Overvej, om du skal skrive en takkesang eller holde takketale for dine forældre til 

konfirmationsfesten. Og tænk over, hvad du vil sige til dem. 

 

I dag skal du ikke sende mig nogen SMS med svar på opgaver. Men du er da velkommen til 

at skrive, når du har set programmet. 

 

Med venlig hilsen 

Thea. 

 

 


