Orientering om konfirmationen i Dyssegårdskirken 2021

Generalprøve
Inden konfirmationer er der generalprøve i kirken, for alle konfirmanderne torsdag den 12. august
kl. 14:00 - 16:00 . Eleverne på Munkegårdsskolen og Dyssegårdsskolen har fået fri til at deltage.
Konfirmationsord
Det er muligt at vælge / foreslå sit eget konfirmationsord – se vedlagte vejledning og liste.
Fotografering
Fotograf Jesper Koefoed kommer i forbindelse med konfirmationerne og tager et fælles billede af de
enkelte konfirmandhold. Hvis I aftaler med Jesper Koefoed, at han også skal tage portrætfotos skal
konfirmanden møde en time før konfirmationen. Se nærmere om priser og tilmelding i vedhæftede
brev.
Mødetidspunkt
Konfirmanderne møder ½ time før gudstjenesten, hvor der er gruppefotografering. Har man aftale
om individuel fotografering, møder man op 1 time før gudstjenesten.
Parkering
Kirkens parkeringsplads er forbeholdt gangbesværede. Benyt skolens p-pladser som alternativ.
Af hensyn til redningsveje er parkering ved kirketrappen ikke tilladt.
Handicapadgang
Kørestolsbrugere kan benytte adgangen via sognegården og elevatoren. Af hensyn til pladsreservation
og redningsveje, vil vi gerne vide i forvejen om der kommer kørestolsbrugere.
Pladser i kirken
Der er en stol til konfirmanden i midtergangen, som bære konfirmandens navn
 Hvis de nuværende Covid-19 restriktioner stadig er gældende til august, vil det betyde at hver
konfirmand kun kan invitere 7 personer med i kirken. De kommer til at sidde på samme bænk
og der vil ikke være plads i kirken til andre end dem der er inviteret.
 Hvis de nuværende restriktioner bliver ophævet til august, vil det betyde at man kan invitere 15
personer med i kirken. Bænken udfor konfirmanden er reserveret til familien, hvilket giver ca.
7 siddepladser. Derudover vil der være mulighed for at invitere yderligere 8 gæster til hvem der
ikke er reserveret plads, man som kan sidde på de ikke anmærkede bænke og stole i kirken
.
Telegrammer og blomster
Ved konfirmationerne bliver der sat poser frem i våbenhuset til de telegrammer og roser, som
klassekammerater og venner gerne vil give konfirmanden. Poserne bære konfirmandens navn. Og
husk endelig posen med blomster og telegrammer når gudstjenesten er forbi.
Sangark
Der er trykte sangark ved konfirmationen.
Udgang efter konfirmationerne
Når konfirmanderne går ud af kirken følger resten af kirken med. Men for at vi ikke kommer til at
stimle sammen i midtergangen går familierne der sidder forrest i kirken (tættest på alteret) først ud.

