Tilmelding til konfirmation

Kære kommende konfirmander og jeres forældre
Maj 2018
Nu nærmer vi os tiden, hvor I skal beslutte, om I vil ’gå til præst’, så I kan blive konfirmeret i foråret
2019. Vi beder jer om at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket. I bedes sende den direkte til sognepræsten i det sogn, hvor I ønsker at blive konfirmeret.
Dette er en fælles tilmeldingsblanket for vore sogne, og det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at I
som udgangspunkt bliver konfirmeret i kirken i det sogn, hvor I bor.
Da antallet af konfirmander fra Præstø og Skibinge sogne erfaringsmæssigt er meget stort, vil en del af
disse konfirmander bliver undervist og konfirmeret af sognepræst Torben Møllenbach, Allerslev og
Jungshoved sogne. Undervisningen vil dels finde sted i præstegården i Allerslev og i kirkehuset i Præstø.
De vil blive undervist sammen med Torben Møllenbachs egne konfirmander fra Allerslev og Jungshoved,
men blive konfirmeret i Præstø eller Skibinge kirke.
I bliver konfirmeret af den præst, I har fulgt i undervisningen.
Efter aftale med skolerne finder undervisningen sted om fredagen mellem kl.8 og 9.30, og vi begynder i
ugen efter efterårsferien. Undervisningen foregår i præstegården i Bårse, præstegården i Allerslev og i
kirkehuset i Præstø.
Der vil blive sørget for den fornødne transport.
Allerede nu kan vi oplyse, at forårets konfirmationer 2019 kommer til at ligge således:
Præstø: d. 28. april
Skibinge: d. 5. maj
Jungshoved: d. 5. maj
Allerslev: d. 12. maj
Bårse: d. 17. maj
Beldringe: d. 17. maj
Tidspunkterne for gudstjenesterne får I senere.
Med venlig hilsen
Lars Foged, Præstegårdsvej 5, Bårse, 4720 Præstø, tlf.: 55 99 00 20, - e-mail: lefo@km.dk
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø, tlf.: 5599 6017 – e-mail: tom@km.dk
Hans Jørgen Østergaard, Klosternakken 25, 4720 Præstø, tlf.: 5599 1306 – e-mail: hajk@km.dk
-------- klip -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til konfirmationsundervisning efteråret og foråret 2018-2019:
Mit navn er: ___________________________________________ 7. klasse: ________
Jeg ønsker at blive konfirmeret i : _____________kirke
Jeg bor: _________________________________________________________________
Fødselsdato(ikke cpr.nr.): _____________________________
Underskrift: mor/far/værge: __________________________________________________________
__________________________________________________________
Telefonnumre: _________________ E-mail: _______________________________________
Mit navn(men ikke adresse) må offentliggøres forud for konfirmationen:_________

