Kære forældre og elever i 7. klasse.
Jeg vil gerne invitere elever i 7. klasse til konfirmationsforberedelse - og til at blive konfirmeret i Særslev Kirke, Ejlby Kirke eller Melby Kirke i foråret 2023.
Invitationen gælder alle som bor i Særslev – Ejlby – Melby sogne – eller på anden måde har tilknytning hertil. Jeg håber, at du vil være med !
Alle er velkomne til at gå til konfirmationsforberedelse. Man er også velkommen, selvom man ikke har
besluttet, om man vil konfirmeres eller ej. Man er også velkommen til at gå til konfirmationsforberedelse uden at være døbt. Så arrangerer vi dåb på et passende tidspunkt før konfirmationen.
Velkomstgudstjeneste:
Konfirmationsforberedelsen begynder med en gudstjeneste:
Søndag d. 14. august kl. 19.00 i Særslev Kirke
Her bliver konfirmanderne, forældre og evt. øvrig familie budt velkommen. Efter gudstjenesten er der
kaffe og kage mv. og jeg vil fortælle om, hvad vi skal lave sammen til konfirmationsforberedelsen.
Konfirmationsforberedelse:
Konfirmationsforberedelsen foregår i Særslev Præstegård (Kirkevej 4, Særslev)
Tirsdage kl. 14.15-15.45 – første gang Tirsdag d. 16. august
Konfirmation:
Man skal være døbt med den kristne dåb for at kunne blive konfirmeret. Man skal have deltaget i hele
konfirmandforberedelsen og også i et vist antal gudstjenester.
Jeg opfordrer til, at man bliver konfirmeret i det sogn, hvor man bor. Men der kan være grunde og forhold som gør, at man ønsker noget andet. Ring så endelig til mig – og vi finder en løsning.
Konfirmationsdatoerne er:
Søndag 16. april 2023 i Ejlby Kirke og i Melby Kirke
Søndag 23. april 2023 i Særslev Kirke

Tilmelding:
1. Forældre skal tilmelde den unge til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID / MitID.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen:
Klik ind på www.de3sogne.dk – hvor der findes link til Folkekirkens tilmeldingsside.
2. Desuden skal man udfylde og underskrive blanketten på side 3 – og aflevere/sende den til mig.
Hvis man ikke har NemID / MitID skal man i stedet for ringe til mig.
Jeg beder om, at tilmeldingen foretages så snart det er muligt.

Tilmelding skal også foretages hvis:

1) Konfirmanden skal gå til konfirmationsforberedelse hos en anden præst - men skal konfirmeres i
Særslev Kirke, Ejlby Kirke eller Melby Kirke af mig.
eller omvendt:
2) Konfirmanden skal gå til konfirmationsforberedelse hos mig - men konfirmeres et andet sted og af
en anden præst.
I begge tilfælde skal dette aftales nærmere med den pågældende præst og mig.
-Ring endelig hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om noget – så finder vi sammen ud af det:
tlf. 64 84 11 37 (fastnet) - 23 44 71 09 (mobil)

Jeg glæder mig til at se alle de nye konfirmander og deres familier - og til mange gode timer sammen
ved konfirmationsforberedelsen - og til den store dag til næste forår.

Mange venlige hilsener
Gunvor Sandvad
sognepræst i Særslev - Ejlby - Melby pastorat
Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø
tlf. 64 84 11 37 (fastnet) - 23 44 71 09 (mobil)
gsa@km.dk
www.de3sogne.dk

Supplement til digital tilmelding til konfirmation
i Særslev-Ejlby-Melby pastorat 2023:

Konfirmanden:
Navn
Mobiltelefonnummer :
e-mail:
Sammen med oplysning om konfirmandens mobilnummer og email
- gives tilladelse til at Gunvor må kontakte via telefon, sms og email
i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.
Offentliggørelse af navn og billeder:
Må konfirmanden være med
på fælles konfirmandbillede og på foto på kirkernes hjemmeside www.de3sogne.dk ?
Må navnet sættes i
kirkebladet?

ja:

nej:

ja:

nej:

Underskrifter:
Konfirmandens underskrift

dato

underskrift

dato

underskrift

dato

underskrift

Forældres underskrift

(Denne side udfyldes og afleveres i postkassen på Kirkevej 4 eller mailes til Gunvor på gsa@km.dk)

