Firmelsesforberedelse 2017 / 2018
____________________________________
i Sct. Josefs menighed, Horsens

Kære forældre!
Denne folder indeholder informationer vedr. firmelsesforberedelse,
som er planlagt for jeres barn, som i skoleår 2017 / 2018 mindst går i
8. klasse. Forberedelsen begynder søndag den 1. oktober 2017 efter
højmessen, hvor vi vil mødes med både de unge, der ønsker til at blive
firmet, og deres forældre. Efter vi har hilst på hinanden og udvekslet
nogle informationer, begynder for de unge, der ønsker at blive firmet,
selve forberedelsen, som slutter kl. 13.00. Vi mødes i kirken foran
alteret.

Firmelsesdagen er:
Kristi Himmelfart - torsdag den 10. maj 2018 kl. 11.00!
Sidste tilmeldingsfrist: Søndag den 1. oktober 2017!
Hvad består undervisningen/forberedelsen så konkret af?

For at kunne blive firmet, skal man gennem et forberedelsesforløb,
bestående af:
A.

Regelmæssig deltagelse i undervisningen på de dage, som
findes angivet i kalenderen på bagsiden af denne folder. Vi
begynder efter højmessen og slutter kl. 13. Hvis man en dag ikke
kan deltage i undervisningen, skal man forud melde afbud
hos præsten.

B.

C.

D.

Regelmæssig deltagelse i søndagsmessen (enten lørdag kl. 16
eller søndag kl. 10). Enhver, der ønsker at blive firmet, får et
messekort med et vist antal messer, som den unge i forberedelsesperioden som minimum skal deltage i.
Deltagelse i DUKs (”Danmarks Unge Katolikker” se:
www.duk.dk) firmelseslejr, som finder sted i begyndelsen af
2018 et eller andet sted i Jylland. Nærmere information i slutningen af 2017.
Fælles sidste forberedelsesdag (bl. a. øvelsesdag) inden selve
firmelsesdagen, lørdag den 5. maj fra kl. 9 – 17 (Obs: dagen er
absolut forpligtende!).

Hvad koster det?

1.

2.

Den katolske forælder/de katolske forældre med skattepligtig
indkomst skal, hvis de ikke allerede er det, være tilmeldt kirkeskatteordningen senest den 30. november 2017 og betale kirkeskat til Den Katolske Kirke. Nærmere information på
www.sctjosef-horsens.dk/kirkeskat eller hos præsten.
Desuden betaler man for materiale, DUKs firmelseslejr o. a.
omkostninger følgende kontingent:
700 kr., som kan betales i 2 rater: 1. rate: 400 kr. ved tilmeldingen, 2. rate: 300 kr. senest 1. februar 2017.
Beløbet skal enten overføres på Sct. Josefs Kirkes konto:
Reg.: 1551 Konto: 5000 053 755 kontotekst: ’F18: Barnets
navn’ (f. eks. F18: Jette Jensen) eller via MobilePay: 5172 2310
(samme kontotekst som ved kontooverførsel)

Hvordan tilmelder jeg mit barn?

1.

2.

Du skal udfylde en tilmeldingsblanket. Den findes på
www.sctjosef-horsens.dk/undervisning/ Når den er udfyldt, skal
den udskrives. Husk venligst at underskrive den udskrevne
blanket. Blanketten ligger også bagest i kirken. Husk at udfylde
den med tydelige blokbogstaver!
Der skal vedlægges en kopi af barnets dåbsattest.

3.

Betal 1. rate (eller hele beløbet) via kontooverførsel eller
MobilePay og sæt kryds på side 2 af tilmeldningsblanketten (du
behøver ikke at vedlægge en kvittering!).
Tilmeldingsblanketten og kopi af dåbsattesten lægges i en konvolut
med barnets navn på.
Konvolutten afleveres til sognepræsten eller lægges i hans
postkasse på Nørregade 21 A.
Hvad tilbyder vi – hvad forventer vi?

Vi tilbyder jeres barn en god forberedelse til firmelsen: Hvad betyder
det at tro på Gud, på Jesus Kristus? Udelukker tro, Bibelen og naturvidenskaben hinanden? Hvem er Helligånden? Skal jeg tro og hvorfor
skal jeg firmes? Hvad kan vi bruge Jesu budskab i vores eget liv og
hvad spiller søndagsmessen, kirken og kirkerummet for en rolle? – Det
er mig som sognepræst, med hjælp af Grosiaa Anton, som vil forberede
de unge til modtagelsen af Firmelsens Sakramente. – Vi ønsker, at de
unge oplever et katolsk fællesskab, hvor de kan udvikle deres tro og
blive støttet i den. Derfor er dette forberedelsesforløb fælles for alle
unge, uanset på hvilken skole de går. Dette forberedelsesforløb erstatter
ikke den katolske kristendomsundervisning i 8. klasse på Sct. Ib! Den
vil tværtimod supplere deres forberedelsesforløb og vil give de unge
mulighed for at fordybe sig i troen.
I denne sammenhæng forventer vi af jer forældre, at I bakker jeres barn
op, at den katolske forælderdel regelmæssigt deltager aktivt i søndagsmessen, dvs. bede, svare og synge med, så de unge også lærer at gøre
det. For dem, som ikke er ”messevandt” eller har sproglige vanskeligheder, stiller vi gerne nogle hjælpemidler til rådighed, som man må
benytte sig af.
I håbet om at have vækket jeres interesse, hvis jeres barn ikke har
modtaget Firmelsens Sakramente og efter sommerferie mindst går i
8. klasse, sender jeg de bedste sommerhilsner
Thomas Birkheuser, sognepræst

Husk at gemme denne side!!!
Datoer for undervisningen samt forældreaften:
i 2017:

i 2018:

Søn 01.10. kl. 10 – 13
Søn 29.10. kl. 10 – 13
Søn 12.11. kl. 10 – 13
Tir 21.11. kl. 19.00 – 21.30:
Forældreaften!
Søn 26.11. kl. 10 – 13
Søn 10.12. kl. 10 – 13

Søn 07.01. kl. 10 – 13
Søn 21.01. kl. 10 – 13
Søn 28.01. kl. 10 – 13
Søn 04.02. kl. 10 – 13

DUKs firmelseslejr

i begyndelsen af 2018!

Søn 04.03. kl. 10 – 13
Søn 18.03. kl. 10 – 13
Søn 08.04. kl. 10 – 13
Søn 22.04. kl. 10 – 13
Søn 29.04. kl. 10 – 13
Lør 05.05. kl. 9.00 – 17.00:
sidste møde for alle unge med
bl. a. skriftemål og øvelse!

Vi har p. t. ingen dato og intet sted for DUKs firmelseslejr. Så snart
tidspunktet og datoen ligger fast, meddeler vi det til forældrene. Lejren
ligger altid en weekend fra fredag eftermiddag til søndag efter frokost.
Er der noget, du vil spørge om?
Du er velkommen til at henvende dig direkte til sognepræst Thomas
Birkheuser (se sidste side nederst) for at spørge ham om det, der ligger dig
på hjerte. Du må også gerne kontakte ham, hvis der opstår et problem under
selve forløbet, mht. f. eks. deltagelse i messen, i undervisningen eller
betalingen af kontingentet m. fl.
For yderligere information og evt. spørgsmål kontakt venligst:
Sognepræst Thomas Birkheuser, Nørregade 21 A, 1, 8700 Horsens,
tlf. 7562 5268 (tir – søn kl. 9 – 21.30, undt. mandage),
thb@katolsk.dk - www.sctjosef-horsens.dk

