
Undervisningen i Hasle-Rutsker begynder  

tirsdag d. 23. august kl. ca. 14.15 i Hasle Kirke.  

Har du spørgsmål eller noget du vil tale om,  

er du velkommen til at kontakte mig.  

 

Venligste hilsener 

præst, Jens Jørgen Rasmussen 

mobil. 51510945 

tlf. 56964009  

e-post: jjra@km.dk 

 

KONFIRMAND UNDERVISNING  

HASLE-RUTSKER 

2022-23 
 

Undervisning i Hasle 

Tirsdage kl. ca. 14.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFIRMATIONERNE 2023  

Ruts kirke 2. april og Hasle kirke 16. april.  
  

 

 

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation


KÆRE KOMMENDE KONFIRMANDER  
Her er nogle oplysninger om konfirmationer 2023 og 

konfirmandundervisning i skoleåret 2022-23. 

 

AFTALEN MED FOLKESKOLEN 

Folkekirken i Hasle-Rutsker og Klemensker har truffet aftale med 

Svartingedal Skole, om at alle 7. klasses-elever 22-23, hver tirsdag 

får fri kl.  ca. 14.15 for at kunne gå til konfirmandundervisning.  

 

TRANSPORT  

Undervisningen i Hasle begynder normalt i Hasle Kirke og derfra går 

vi ned i konfirmandstuen, Storegade 44, hvor undervisningen slutter.  

(Elever fra 7. klassen, der bor i Klemensker-Rø tilbydes ca. samtidig 

undervisning i Klemensker. BAT-bus kan benyttes).  

 

HVIS MAN IKKE ER DØBT men gerne vil konfirmeres.  

Så tilmelder man sig undervisningen som alle andre, og kan så blive 

døbt på et eller andet tidspunkt inden konfirmationen. Man skal 

være døbt, før man kan blive konfirmeret. 

 

HVIS MAN IKKE VED, OM MAN VIL KONFIRMERES 

Så er man meget velkommen til at deltage i undervisningen alligevel 

og finde ud af det undervejs.  

 

FLERE SPØRGSMÅL 

Du og dine forældre er meget velkomne til når som helst at kontakte 

mig med spørgsmål eller overvejelser om mulighederne. 

HVAD ER KONFIRMANDUNDERVISNING  

I HASLE-RUTSKER? 
 

DEN UGENTLIGE UNDERVISNING 

Vi begynder hver gang (næsten) i Hasle kirke - med en sang, stilhed 

eller musik, trosbekendelsen og Fadervor.  

  

Derefter går vi til konfirmandstuen i præstegården, hvor I får en 

kiks eller lignende. Så er der undervisning om dagens tema. Det kan 

f.eks. være: Tro og tvivl, Findes Gud? Hvad er et menneske? Hvad er 

bøn?, Hvem er Jesus? Hvad er kærlighed? Og mange andre 

spændende spørgsmål.  

 

SAMARBEJDE MED KLEMENSKER 

Den ugentlig undervisning foregår nogenlunde samtidig i 

henholdsvis Hasle og Klemensker.  

Enkelte gange slår vi undervisningen sammen. Det kan f.eks. være 

en tur, en koncert, en ungdomsgudstjeneste m.m.  

 

GUDSTJENESTER OM SØNDAGEN og ANDRE DAGE 

Inden konfirmationen skal man have deltaget i mindst 12 

gudstjenester – De fleste gudstjenester foregår søndag formiddag og 

indeholder sang, bøn, bibellæsning, prædiken(præsten der holder en 

tale) m.m. 

 

KONFIRMANDFEST 

Lidt inden konfirmationen inviterer kirkens menighedsråd alle 

konfirmander med familie til en sjov og hyggelig lille fest, som vi 

kalder ”konfirmandfesten”.  

 

 


