KONFIRMANDORD 2021
A-KLASSEN:
Axel Ebdrup Hauerslev
Jesus siger: Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21)

Cecilie Munkholm Frederiksen
Jesus siger: Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
(Matt 5,6)

Emil Koefoed Christensen
Jesus siger: Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også
uærlig i det store. (Luk 16,10)

Emilie Holmquist Pedersen
Apostelen siger: Det er saligere at give end at få. (ApG 20,35)

Frederikke Amalie Kastbjerg Jensen
Paulus skriver: Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden
(1 Kor 13,13)

Ida Carøe Noes
Apostelen siger: Man bør adlyde Gud mere end mennesker. (ApG 5,29)

Jacob Lund White
Salmisten skriver: Stol på Herren, og gør det gode. (Sl 37,3)

Jeppe Bjerg Mathiasen
Salmisten skriver: Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. (Sl. 46,2)

Justin Valentin Hald Kristensen
Jesus siger: Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. (Joh 15,16)

Legolas Bach Højgaard
Paulus skriver: Kristi fred skal råde i jeres hjerter. (Kol. 3,15)

Magnus Hagen Helsing
Jesus siger: Du skal elske din næste som dig selv. (Matt. 22,39)

Mai Grønning Rasmussen
Salmisten skriver: Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. (Sl. 46,2)

Mikkel Bandholst Strunck Olsen
Herren svarede Paulus: Min nåde er dig nok. (2. Kor. 12,9)

Nadia Erika Reimer Sørensen
Jesus siger: Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21)

Nanna Borg Scott Nielsen
Esajas skriver for Gud: Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. (Es 41,10)

Victoria Fogh Nielsen
Paulus skriver: Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har
opfyldt loven. (Rom. 13,8)

B-KLASSEN:
Andreas Kohl Sørensen
Paulus skriver: Kristi fred skal råde i jeres hjerter. (Kol. 3,15)

Andrzej Seweryn Malek
Jesus siger: Du skal elske din næste som dig selv. (Matt 22,39)

Emilie Strøm Nøhr
Jesus siger: Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. (Joh 15,16)

Hannah Riber Kristensen
Jesus siger: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! (Joh 14,1)

Isabella Tone Serup Nielsen
Johannes skriver: Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os. (1.Joh 3,16)

Jakob Antonsen
Jesus siger: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! (Joh 14,1)

Jannick Halkjær
Jesus siger: Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også
uærlig i det store. (Luk 16,10)

Julie Dalsgaard Nordentoft
Johannes skriver: Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os. (1.Joh 3,16)

Oskar Klitgård Sørensen
Johannes skriver: Gud er større end vort hjerte og kender alt. (1. Joh 3,20)

Peter Brix Nielsen
Jesus siger: Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. (Joh 15,16)

Rebecca Rohde Brander
Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. (Joh 10,14)

Signe Dam Michaelsen
Jesus siger: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)

Wiktor Gustaw Matuszewski
Jesus siger: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal
aldrig tørste. (Joh. 6,35)

