KONFIRMATION 2018 i Herslev, Gevninge, Kornerup Kirker
Vi har konfirmandindskrivning for kommende konfirmander og forældre søndag den 20. august 2017.
Vi starter med en Gudstjeneste i Herslev kirke kl. 10.30, bagefter går vi over i Sognehuset til orientering.
Mød op hvis du vil konfirmeres i Herslev, Gevninge eller Kornerup Kirker.
VIGTIGT: Medbring kopi af din dåbs- eller fødselsattest samt udfyldt Indskrivnings-blanket.

Konfirmationsdatoer i 2018:
Store Bededag den 27. april i Herslev kirke kl. 10.00
Store Bededag den 27. april i Gevninge kirke kl. 12.00.
Søndag den 29. april 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.

OBS. En del af konfirmationsforberedelsen foregår i forbindelse med kirkefestivalen i Sæby. Det foregår
lørdag den 2. september 2017 kl. 14.30 i Halmkirken i Sæby bag ved præstegården. I vil modtage mere info
om arrangementet til indskrivningen. Der er MØDEPLIGT lørdag 2. september 2017.
I løbet af september 2017 tiltræder sognets nye faste præst, som vil være den som varetager
undervisningen og konfirmationerne i 2018.

Vel mødt/ Sognepræst Henriette B W Andersen (vikar 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 vil også blive oprettet en facebook gruppe for konfirmanderne og
forældrene, så præsten kan kommunikere direkte med konfirmanderne og forældre via denne gruppe.

Konfirmandtilmelding
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)

JA
NEJ

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:
Barnet har bopælsadresse hos: (sæt
kryds)
Prioriter dine ønsker for
konfirmations dato/kirke:
Offentliggørelse – konfirmandens
billede og navn må anvendes på
kirkernes hjemmesider, kirkeblad,
facebook gruppe: (sæt kryds)

Mor
Andetsteds
Gevninge:

Far

Begge

Herslev:

Kornerup:

JA
NEJ

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Mors underskrift og dato

Fars underskrift og dato

