I. Kyrkan
Lektionen handlar om att bekanta sig med kyrkan och
kyrkorummet.
Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om
vad ni vill och ni skall få det Min fader förhärligas när ni
bär rik frukt och blir mina lärjungar Liksom Fadern har
älskat mig så har jag älskat er Bli kvar i min kärlek
Joh

Mjukstart:
Vi tar emot och välkomnar kon rmanderna och sä er oss i en halvcir
kel framme i koret
Däre er visar vi med hjälp av pictogram enkla stiliserade bilder se
exempel under iken extramaterial vad vi kommer a göra under lek
tionstiden sjunga läsa lyssna ka ha andakt m m
Sången är en viktig del för a komma igång Vi sjunger mycket Var
inte rädd för a också blanda in profana sånger sådana som kon r
manderna känner igen och tycker om
För a lära oss varandras namn och för a känna a vi är sedda bör
jar vi med en presentationssång Vi har använt oss av sången De a
är dagen som Herren har gjort Istället för dagen har vi sa in kon
rmandernas ledarnas och assistenternas namn så a var och en får
höra si namn sjungas För varje namn som sjungs så vänder vi oss
och ti ar på den person det handlar om för a bekrä a just henne eller
honom De a blir hela kon rmationstidens signaturmelodi som åter
kommer vid varje lektion Se bifogad DVD
Vi sjunger även Måne och sol svensk psalm
se bifogad DVD
e ersom den ingår i familjegudstjänsten en gudstjänstform som vi
tycker passar bra för kon rmanderna a delta i Denna psalm kan man
även förtydliga med tecken

Undervisning:
Kyrkan är en plats där vi får möta Gud på e alldeles särskilt sä hur
vi än känner oss och är Gud kommer till oss i gudstjänsten när vi
lyssnar till Bibelordet och predikan när vi ber och sjunger och när vi
tar emot na varden
Kon rmanderna får var sin Bibel Bibel för alla Verbum Bibeln kan
alternativt delas ut vid den första gudstjänsten som kon rmanderna
deltar i
Vi talar om Bibeln som e kärleksbrev från Gud och pratar med kon
rmanderna om hur det känns a få e kärleksbrev och vad som står i
e sådant brev De a kan man sammanfa a i fyra korta punkter
Jag älskar dig
Jag längtar e er dig
Älskar du mig
Svara
Alltihop summeras i bibelordet Joh

vilket vi läser tillsammans

Visning av kyrkan Gå gärna runt och ti a på olika saker och prata
om vad de används till t ex dopfunt altare predikstol orgel ljusglob
processionskors sakristia vapenhus
Det är viktigt a använda sig av så många sinnen som möjligt I dop
funten kan det nnas va en som kon rmanderna kan se och känna på
Vi tänder ljus som vi sä er i ljusgloben
Någon kantorn spelar på orgeln

Fika:
Man får si a där det nns bäst plats t ex framme i koret eller längst
nere i kyrkan Kon rmanderna får hjälpa till a sä a upp bord duka
fram och duka av Vi ber en bordsbön och tackar för kat
Den här stunden är värdefull Låt den ta sin tid Det är o a här som
frågor och undringar kommer fram där man får chans a prata med
och lyssna till både kon rmander och assistenter

Praktisk övning:
Varje kon rmand får var sin pärm På pärmen får de klistra två bilder
av deras kon rmationskyrka en exteriörbild och en interiörbild vy
kort eller bilder som vi tar själva
De som kan får rita av och måla något av det som vi har ti at på eller
något annat som nns i kyrkan
Man kan också ge dem färdiga bilder präst dopfunt predikstol
m m som de får färglägga
Vi brukar också visa dem prästens kläder och kon rmander kan få
hjälpa till a klä på prästen
Andra praktiska uppgi er a öva på i samband med gudstjänst kan
vara a ta upp kollekt läsa text ringa i kyrkklockan gå med i proces
sion bära ljus och na vardskärl m m
Det är viktigt a kon rmanderna får upptäcka a de klarar av de a
och a de har en plats i kyrkan och i gudstjänsten

Andakt:
Börja med a ta god tid på er a komma till ro Vi brukar si a framme
i koret Andakten börjar med a var och en får tänka på något som gör
dem glada eller ledsna för a sedan tända e ljus tanke böneljus
och sä a det i globen
Vi läser Joh
och påminner oss om a Gud älskar oss och a han
omsluter oss håller oss i sin famn
Avslutningsvis ber vi Gud som haver barnen kär och sjunger Måne
och sol Se DVD
Varje lektion avslutas med a vi skickar med kon rmanderna e pap
per hem till föräldrarna som påminner om när vi skall trä as nästa
gång och som visar vad vi gjort på lektionen Se exempel under iken
extramaterial
Var noga med a följa dem ut ur kyrkan och se till a de kommer väl
hem

