Kirkelige handlinger
Dåb/fremstilling
Når I ønsker at få jeres barn døbt, så kontakt præsten for at aftale tidspunkt for dåbssamtale og dåbsdag. Til dåben skal der være mellem 2 og 5 dåbsvidner (faddere). Selve dåben foregår i forbindelse
med en gudstjeneste. Det samme gælder også, hvis der er tale om en fremstilling af jeres barn, som
måske er blevet døbt på sygehuset ved fødslen.

Konfirmation
I Aroskirken konfirmerer vi vores unge i 7. klasse. Konfirmationen sker på baggrund af en alderssvarende oplæring i den kristne tro. Enten gennem undervisning i menigheden, gennem undervisning via
Jakobskolen i Risskov eller gennem deltagelse på konfirmandlejre, som Aroskirken arrangerer i samarbejde med andre frimenigheder fra Luthersk Mission. Selve konfirmationen foregår til en gudstjeneste med bekendelse og forbøn. Vi anbefaler også konfirmanden at deltage på konfirmandkursus.

Bryllup
I Danmark er der en forholdsvis stærk tradition med at blive gift i brudens barndomskirke. Men ønsker du og din kæreste at blive gift i Aroskirken, kan det bestemt også lade sig gøre. Vi har ikke selv
vielsesmyndighed i kirken, så derfor skal I inden brylluppet i kirken en tur på rådhuset. Læs mere om
forholdet mellem det, der sker på rådhuset og det, der sker i kirken her. Forud for brylluppet vil der
være samtaler med præsten som forberedelse til såvel vielsen som ægteskabet.
Som generel forberedelse til ægteskabet anbefaler vi, at I deltager i forlovelsessamtaler

Forbøn/sygesalvning
Ønsker du en forbønshandling – evt. med salvning efter Herrens ord (Jakob 5,14), så kontakt præsten.
Se her, hvordan det evt. kan foregå. Som regel vil både præsten og mindst én af de ældste være med til
det.

Skriftemål
Man kan også i denne sammenhæng nævne skriftemålet, hvor man bekender sine synder for Herren og
personligt får tilsagt syndernes forladelse. Vi har et fælles skriftemål som en af de første ting ved hver
gudstjeneste, hvor vi som skriftebøn i fællesskab beder salme 51,3-19.
Det kan imidlertid være en god ting også at benytte sig af det private skriftemål, hvor man får lov at
sætte ord på synder og bekende dem for Herren og derefter gennem præstens mund få tilsagt syndernes forladelse af Herren selv. Se evt. her, hvordan Luther forklarer, hvad et skriftemål er. Tag endelig
kontakt, hvis du gerne vil have et skriftemål.

Begravelse
Ved begravelse henvises man også til at kontakte præsten. Hvis selve jordfæstelsen efter gudstjenesten i Aroskirken skal foregå i Århus, henvises til de kommunale kirkegårde.

Til sidst …
Generelt er det sådan, at man skal være medlem af Aroskirken, for at få del i den kirkelige betjening.
Dette gælder dog ikke, når der er tale om samtaler, forbøn og sygesalvelse.
Flemming Hansen d. 6. februar 2015

