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telegram er resultatet af en samarbejde mellem en præst og en kunstner.

Der er ikke et helt almindeligt telegram. I virkeligheden er det en skattekiste fyldt med tro, håb og kærlighed.

I telegrammet finder konfirmanden mange af kirkens symboler og farver. Symboler og farver, som alle
konfirmander er blevet fortrolige med i løbet af konfirmationsundervisningen. Men samtidig også symboler
og farver, som konfirmanderne kan bruge, når de i de kommende år skal stå på egne ben i den voksne verden.

I telegrammet kan konfirmanderne desuden læse om dåben og konfirmationen; om festen, der venter; om det
at være rig; og ikke mindst få en velsignelse på denne deres anden store festdag.

Der er plads til et skriftsted og en personlig hilsen, samt til at indsætte et foto af konfirmanden, notere
konfirmationsdato, kirke og præst.
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