KONFIRMATION 2020 i Herslev, Gevninge, Kornerup Kirker
Vi har konfirmandindskrivning for kommende konfirmander og deres forældre SØNDAG den 1.
september 2019. Vi starter med en Gudstjeneste i Herslev kirke kl. 10.30, bagefter går vi over i
Menighedshuset til orienteringsmøde. Mød op i kirken kl. 10.30, hvis du vil konfirmeres i én af
vores kirker.
VIGTIGT: Medbring kopi af din dåbs- eller fødselsattest den 1. september 2019.
SOM NOGET NYT KAN TILMELDING SKE VED DIGITAL TILMELDING: https://www.folkekirken.dk/
livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Konfirmationsdatoer i 2020:
Store Bededag den 8. maj i Herslev kirke kl. 10.00
Store Bededag den 8. maj i Gevninge kirke kl. 12.00.
Søndag den 10. maj i Kornerup kirke kl. 10.00.

Undervisningen:
Undervisningen kommer til at foregå primært i Sognehuset i Herslev. Hvilken ugedag og
tidspunkt det bliver, er endnu ikke fastlagt fra skolens side. Vi begynder undervisningen i uge
38. Konfirmand undervisningen vil bestå af fast ugentlig undervisning, enkelte weekend-dage á
nogle timers varighed, gudstjenester som konfirmanderne planlægger og afholder, indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp mv.
Der er MØDEPLIGT for konfirmanderne, da ovenstående indgår i
det antal timer konfirmanderne skal have for at kunne blive konfirmeret. Dog er det frivilligt at
deltage i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
OBS. Som en del af konfirmationsforberedelsen skal konfirmanderne deltage i TRO festivalen i
Sæby. Det foregår lørdag den 7. september – søndag 8. september 2019 i Halmkirken/marken i
Sæby bag ved kirken. I vil modtage mere info om arrangementet til indskrivningen. Der er
MØDEPLIGT for konfirmanderne denne weekend. Så reserver allerede weekenden nu.
Vel mødt/ Sognepræst Henriette B W Andersen (Sognepræst i Herslev-Gevninge-Kornerup
Kirker)

Hold øje med kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og
www.herslevkirke4000.dk og bliv venner med kirkerne på facebook i Herslev-Gevninge-Kornerup

pastorat gruppen, så kan I følge med i alt det der sker i kirkerne. Der er også en facebook
gruppe for konfirmanderne og forældrene, så præsten kan kommunikere direkte med
konfirmander og forældre via denne gruppe (oplyses ved indskrivningen).

Konfirmandtilmelding
– udfyldes og afleveres 1/9-19 - såfremt den digitale løsning IKKE
anvendes
Konfirmandens fulde navn:
Konfirmandens cpr.nr.:
Konfirmandens bopæls adresse:
Konfirmandens email:
Konfirmandens mobil tlf.nr.:
Navn på skole og klasse:
Er barnet døbt: (sæt kryds)
Fælles forældremyndighed,
eneforældremyndighed, evt.
værge
Mors fulde navn:
Mors adresse:
Mors mobil tlf.nr. og email:
Fars fulde navn:
Fars adresse:
Fars mobil tlf.nr. og email:

JA
NEJ

Barnet har bopælsadresse hos:
(sæt kryds)

Mor
Andetsteds

Prioriter dine ønsker for
konfirmations dato/kirke:

Gevninge:
Kornerup:

Far

Begge

Herslev:

Offentliggørelse – konfirmandens JA
billede og navn må anvendes på NEJ
kirkernes hjemmesider, aviser,
facebook grupper etc: (sæt
kryds)

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Mors underskrift og dato

Fars underskrift og dato

