Konfirmationsforberedelse 2020/2021
i De Fem Kirker
Kære Konfirmander og forældre
Velkommen til konfirmandforberedelse i De Fem
Kirker!
Vi glæder os til at lære jer at kende.
Alting er stadig meget nyt i samarbejdet mellem fire
skoler og fem kirker, og for tiden har vi også en
coronavirus at forholde os til. Men vi gør os umage for at
undervisningen kan blive god og givende for vores
konfirmander. Vi håber I vil hjælpe os med det……
Her er de foreløbige planer for efteråret – der kan komme mere til undervejs, så hold
godt øje med sedler i skoletasken, hjemmeside og Lokalaviserne.



Elever fra Lendum undervises i Lendum kirke og præstegård onsdag morgen. Vi mødes
kl. 8.00 i Lendum kirke, med mindre I får anden besked. Der går bus til Sindal Skole kl.
9.30. Første gang er d. 23. september.



Elever fra Hørmested og Sindal Privatskole undervises en fredag hver måned + nogle
ekstradage – særskilt info. udleveres. Eleverne møde i Hørmested kirke kl. 8.00 og
undervises indtil 11.30, hvorefter der er skoledag. Første gang er d. 18. september.



Elever fra Tolne-Mosbjerg og Vendsyssel Friskole undervises i Mosbjerg kirke og
Sognegård onsdag morgen. Vi mødes kl. 8.00 . 9.30 i Mosbjerg kirke, med mindre I får
anden besked. Hvis der er elever der skal til Sindal Skole, sørger vi for det. Første gang er
d. 23. september.



Elever fra Ugilt og Lørslev Friskole undervises i Ugilt kirke og Sognehus tirsdag fra kl.
8.20 – 10.20. Der går bus tilbage til og fra skolen. Første gang er d. 22. september.

Fortsætter……



Undervisningen er tilrettelagt sådan, at vi ind i mellem har forskellige
arrangementer ud over tirsdag, onsdag og fredag og der mødepligt til alle arr.
(medmindre man er syg eller Bedstemor bliver 75 år). Under alle omstændigheder
melder man altid afbud (helst på sms), så vi ikke står og venter på nogen som ikke
kommer, -det gælder også til almindelige undervisningsdage!!.



For at kunne blive konfirmeret i Den Danske Folkekirke, er det en betingelse at man er
døbt. Er man ikke døbt, må man meget gerne være med alligevel, og så evt. døbes inden
konfirmationen.



En anden forudsætning for at blive konfirmeret, er at man lærer gudstjenesten at
kende. Derfor skal man komme i kirke, mindst en gang om måneden – hold øje
med hjemmesiden www.defemkirker.dk , Kirkebladet og Lokalaviserne, der står
hvor og hvornår der er gudstjeneste – besøg gerne forskellige kirker
-Og vi synes næsten det er en selvfølge at forældre følger med !!



Transport er en vigtigt del af De Fem Kirker og en stor økonomisk post. I vidt omfang vil
konfirmanderne blive transporteret med bus, men vi håber også I forældre vil være os
behjælpelige, når det er muligt, ligesom vi gerne vil have jeres tilladelse til at kirkernes
medarbejdere må køre børnene i private biler i de situationer, hvor det giver mening
økonomisk og praktisk.



På Facebook og hjemmesiden www.defemkirker.dk kan man følge med i hvad vi laver.
Der kan vi f. eks. finde på at lægge billeder af vore forskellige aktiviteter og vi skal I
denne forbindelse bede om tilladelse til at jeres barn må fotograferes og være med på
hjemmesidens billed-galleri.



I forbindelse med konfirmationen er det tradition, at konfirmandernes navne
offentliggøres i kirkebladet og lokale aviser, men det må kun gøres med tilladelse fra
forældrene, derfor skal vi også bede om en underskrift på dette, såfremt I ønsker jeres
barns navn offentliggjort.



Den officielle TILMELDING til konfirmationsforberedelse foregår her:

https://www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
-Men vi vil også gerne have at I udfylder blanketten her 

Er der tvivl om noget, så ring eller skriv…..

Eva Aarestrup Christophersen,
Lendum præstegård tlf. 9117 3339/ mail: eac@km.dk

Lise Munk Petersen, T
olne præstegård – tlf. 2993 7101 / mail: lmpe@km.dk

Tilmelding til konfirmandforberedelse
2020/2021.
Konfirmandens
navn:__________________________________________________ cpr.____________________
Adresse:_______________________________________Skole______________________
Telefon forældre:_______________________ telefon konfirmand: _______________ og meget
gerne email_______________________ (til sedler/ beskeder)

****************************************************

Der er konfirmation i….
Ugilt Kirke lørdag den 24. april
Hørmested Kirke lørdag den 24. april
Lendum Kirke søndag den 2. maj
Tolne Kirke søndag den 2. maj
Mosbjerg Kirke søndag den 2. maj
-og man kan frit vælge hvor man vil konfirmeres.
Ved man det allerede nu, så skriv det gerne her___________________________


Som indehaver af forældremyndigheden giver jeg/vi hermed tilladelse til at
____________s navn og adresse må offentliggøres i forbindelse med konfirmationen:
______________________________________________________
Forældremyndighedens underskrift.



Mit barn må fotograferes i sammenhænge der har med konfirmations-forberedelsen at
gøre og som kan have almen interesse.
_____________________________________________________
Forældremyndighedens underskrift



Mit barn må køre med bus arrangeret af De Fem Kirker, samt i medarbejdernes private
biler, hvis det giver mest mening, økonomisk og praktisk. Ellers står jeg selv for transport
til og fra konfirmandundervisningen.
______________________________________________________
Forældremyndighedens underskrift

Er der tvivl om noget, så ring eller skriv…..
Eva Aarestrup Christophersen, Lendum præstegård tlf. 9117 3339/ mail: eac@km.dk
Lise Munk Petersen, Tolne præstegård – tlf. 2993 7101 / mail: lmpe@km.dk

