KONFIRMATION I GREVINGE 2023

Bor du i Grevinge Sogn, og skal du konfirmeres i foråret 2023?
Vil du bare gerne vide lidt mere om det med konfirmation, Gud og
Jesus, inden du beslutter dig?
Så er det ved at være tid til at melde sig til
konfirmationsforberedelse!

Selve konfirmationsdatoerne er:
Lørdag den 29. april 2023 kl. 10.00
og
Søndag den 7. maj 2023 kl. 10.00
Der er frit valg mellem datoerne.

Lidt om selve konfirmationsforberedelsen:
Der vil være ugentlig undervisning i efteråret og frem til jul. Det foregår
om tirsdagen i tidsrummet 14.30-16 med opstart 20. september i
Grevinge Kirke.
Undervisningen vil foregå både i Grevinge Kirke og i konfirmandstuen.
I foråret vil undervisningen ligge drypvist på enkelte hele dage,
eftermiddage og aftener. Konfirmanderne får en undervisningsplan ved
opstart, men vi kan godt afsløre, at der venter både en heldagsudflugt,
et stort konfirmandevent i Roskilde Domkirke.
Dertil kommer en generalprøve på konfirmationen i uge 16 eller 17.
Der vil blive afholdt en konfirmandforældreaften kort efter opstarten i
september.
Det er frivilligt at blive konfirmeret, og du har derfor også selv valgt at
deltage i konfirmationsforberedelsen. Derfor forventes det, at du
møder op, deltager aktivt og kommer i kirke 10 gange i løbet af tiden
frem til konfirmationen.

Se bagsiden!

Til forældrene:
Selve tilmeldingen sker via dette link:
www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Tilmelding skal foretages af forældremyndighedsindehaver og foregår
vha. NemID. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal den ene
forældre starte tilmeldingen, og den anden forældre modtager
efterfølgende en mail med et link, som skal følges for at afslutte
tilmeldingen med begge jeres digitale signaturer.
Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30.
november året før konfirmationen.
Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så
kontakt Anders Tangaa Jensen.

Efter at konfirmanden er tilmeldt
kan I benytte dette link til at vælge
dato, give diverse tilladelser og
lign.:
www.konfirmand.kirkenettet.dk
NB: Elever i Herrestrup Skole og Videnscenter samt i specialklasserækken i Vig,
skal kontakte Anders Tangaa Jensen, da der gælder andre datoer for dem.
Mange hilsner
Anders Tangaa Jensen
Sognepræst i Grevinge
atj@km.dk - Tlf: 56 65 90 02 / 29 31 90 02 www.grevingekirke.dk

