TILMELDINGSBLANKET TIL KONFIRMATION I EN AF NORDVESTFALSTER
PASTORATS 6 KIRKER 2020
Kære kommende konfirmand
Hvis du gerne vil konfirmeres i Nørre Vedby, Gyldenbjerg, Vålse, Kippinge eller
Brarup Kirke, så skal du læse denne tilmeldingsblanket.
For at blive konfirmeret, skal du gå i 7. klasse i 2019/2020 og du skal som
udgangspunkt også bo i Nordvestfalster Pastorat.
Når du har læst dette informationsbrev, udfylder du sammen med dine forældre
selve tilmeldingsblanketten, som sidder bagest.
Du og dine forældre skal skrive under og aflevere/sende blanketten til
Kordegnekontoret, Egensevej 3, 4840 Nørre Alslev
Tilmeldingen kan også scannes og sendes pr. sikker mail: gå ind på
https://sogn.dk/vaalse/praester/ og vælg sikker henvendelse
Uanset hvilken kirke du vælger (se muligheder næste side), så skal du følge
konfirmationsforberedelsen under hele forløbet, ligesom det også er obligatorisk at
gå i kirke i pastoratets kirker ti gange i løbet af konfirmationsforberedelsestiden.
Konfirmandforberedelsen begynder tirsdag den 3. september 2019 kl. 14.30 - 16 i
konfirmandlokalet i Vålse på Egensevej 3. Bortset fra enkelte afvigelser finder
forberedelsen herefter sted om tirsdagen på førnævnte tidspunkt undtagen i
skolernes ferieperioder. Når forberedelsen begynder, vil konfirmanderne få
udleveret en datoliste med forberedelsesdatoerne.
I forberedelsen indgår 2 konfirmandgudstjenester, hvor alle kirkens konfirmander
samles. De vil ligge på tirsdag aftener den 22. oktober og 10. marts.
Desuden er der planlagt et specielt gæstelærerbesøg fra Zanzibar tirsdag den 14.
januar i undervisningstiden.
Arrangementerne er obligatoriske, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Generalprøven finder sted tirsdagen inden konfirmationen i almindelig
forberedelsestid. Forældre er velkommen til at deltage.

Konfirmation i Kippinge kirke
Konfirmationsdato: søndag den 3. maj 2020 kl. 10.00

Konfirmation i Gyldenbjerg kirke
Konfirmationsdato: Store bededag, fredag den 8. maj 2020 kl. 10.00

Konfirmation i Vålse kirke
Konfirmationsdato: søndag den 10. maj 2020 kl. 10.00

Konfirmation i Brarup kirke
Konfirmationsdato: søndag den 17. maj 2020 kl. 10.00

Konfirmation i Nørre Vedby Kirke
Konfirmationsdato: Kristi Himmelfart, torsdag d. 21. maj 2020 kl. 10.00

Tilmeldingsblanket til konfirmation 2020 i Kippinge,
Gyldenbjerg, Vålse, Brarup og Nr. Vedby kirke
Konfirmandens fulde navn:______________________________________
Adresse:_____________________________________________________
Fødselsdato_______________________
Bor hos mor og far ____ eller hos mor____ eller hos far____ (sæt X)
Skole:______________________________ Klasse:______________
Forældres mobilnummer og mail: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Konfirmandens mobilnummer og mail: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ønsker konfirmation i ______________________________kirke
____________________________________________________________
Dato
Konfirmandens underskrift
Ved vores underskrift bekræfter vi vor søns / datters ønsker, og at
vi er indforstået med, at det er en forudsætning for at blive konfirmeret,
at vor søn/datter følger forberedelsen (herunder også den obligatoriske
kirkegang i pastoratets kirker).
________________________________og __________________________
Mors underskrift
Fars underskrift
Såfremt der kun er én underskrift bedes dokumentation for eneforældremyndigheden vedlægges tilmeldingsblanketten

