Konfirmation 2020 i Bjæverskov, Lidemark, Gørslev og Vollerslev kirker
Der er i 2020 konfirmation i:
Bjæverskov kirke: St. Bededag d. 8. maj, lørdag d. 9. maj, søndag d. 10. maj og søndag d. 24.
maj,
Lidemark kirke: Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj
Gørslev kirke: søndag d. 3. maj
Vollerslev kirke: Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj.
I vælger den dag, I ønsker på indskrivnings-formularen.
Vi bestræber os på, at alle kan blive konfirmeret den dag, de har ønsket ved indskrivningen.
Da det kan blive nødvendigt på nogle af dagene at holde flere konfirmationer for at få plads til alle,
er det først muligt for os, at oplyse tidspunkterne for konfirmationerne, når alle er indskrevet.
Hvis man ønsker at blive konfirmeret er konfirmationsforberedelsen obligatorisk.
Det er også obligatorisk at konfirmanderne i løbet af forberedelsestiden deltager i gudstjenester.
Konfirmationsforberedelsen finder sted i Bjæverskov sognegård, Ringstedvej 515, 4632..
Indskrivning finder sted ved at aflevere en udfyldt og underskrevet indskrivnings-formular til en af
præsterne enten ved introduktionsmødet eller efter aftale.
Indskrivningsformularen kan hentes på konfirmandernes hjemmeside: www.konfirmanderd4s.dk
Konfirmander fra Skovboskolen skal følge konfirmationsforberedelsen tirsdag (7.a) 14.00 - 15.30
eller torsdag (7.b) kl. 14.00 - 15.30.
Nogle af eftermiddagstimerne tirsdag og torsdag vil blive aflyst, i stedet tilbydes konfirmanderne et
udvalg af forskellige aktiviteter, der kommer til at finde sted på skiftende tidspunkter.
For at blive konfirmeret skal man deltage i mindst 5 konfirmand-aktiviteter.
Holdene tirsdag og torsdag undervises fortrinsvis af sognepræst Daniel Ramild Thomsen og
sognepræst Hanne Bohr
Der er introduktionsmøde for konfirmander og forældre torsdag d. 29. august kl. 19.00.
Undervisningen begynder tirsdag d. 3 og torsdag d. 5. september
Konfirmander fra Vemmedrupskolen skal følge konfirmationsforberedelsen onsdag kl. 14.00 15.30
Undervisningen onsdag eftermiddag vil i foråret blive afløst af temadage.
Konfirmationsforberedelsen onsdag varetages af sognepræst Maria Brink Hesel.
Der er introduktionsmøde for konfirmander og forældre tirsdag d. 27. august kl. 17.00.
Undervisningen begynder onsdag d. 4. september
Konfirmander fra andre skoler optages på holdene tirsdag eller torsdage 14.00 - 15.30

Sognepræst Daniel Ramild Thomsen
Mail: drt@km.dk
Mobil: 92 43 50 02

Sognepræst Maria Brink Hesel
Mail:mbh@km.dk
Mobil 23 30 22 82

Sognepræst Hanne Bohr
Mail: hbo@km.dk
Mobil: 23 30 31 21

Indskrivning til konfirmation 2020 i Bjæverskov, Lidemark, Gørslev og
Vollerslev kirker.
Cpr. nr:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Konfirmandens mobil:
Kontaktoplysninger til hjemmet:
Oplysninger om dåb:
Skole:

Klasse:
sæt kryds

Jeg vil gerne konfirmeres i 2020 i:

Gørslev kirke søndag 3. maj
Bjæverskov kirke St. Bededag d. 8. maj
Bjæverskov kirke lørdag d. 9. maj
Bjæverskov kirke søndag d. 10. maj
Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj
Vollerslev kirke Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj
Bjæverskov kirke søndag d. 24. maj
Klokkeslættet for konfirmationsgudstjenestens begyndelse vil blive oplyst senere.
Det er en betingelse for at blive konfirmeret, at konfirmanden er døbt og gennemfører konfirmationsforberedelsen på
tilfredsstillende måde.
Vi giver samtidig tilladelse til at oplysninger om konfirmandens konfirmation (navn, dato, kirke) optages på lister, der
udleveres til konfirmander og andre og offentliggøres i aviser og på internettet.
Vi giver samtidig tilladelse til, at situationsbilleder og gruppebilleder fra konfirmationen og konfirmationsforberedelsen
kan offentliggøres i kirkebladet, på kirkernes og konfirmandernes hjemmesider og på kirkernes Facebook sider.
Konfirmandens underskrift:
Forældrenes underskrift:

Sognepræst Daniel Ramild Thomsen
Mail: drt@km.dk
Mobil: 92 43 50 02

Sognepræst Maria Brink Hesel
Mail:mbh@km.dk
Mobil 23 30 22 82

Sognepræst Hanne Bohr
Mail: hbo@km.dk
Mobil: 23 30 31 21

