Konfirmation og konfirmationsforberedelse 2022-23
Til kommende konfirmander og deres forældre i sognene:
Rolfsted – Søllinge – Hellerup (sognepræst Birte Jacobsen)
Sdr. Nærå (sognepræst Eva Lykke Jensen /og Inge Dalsgaard)
Årslev – Sdr. Højrup (sognepræst Peter Ulrik Jensen)

Velkommen som konfirmand ved kirkerne!
Som grundprincip skal man konfirmeres og følge undervisningen ved kirken i det sogn, man bor. Tjek
dit sogn ved at indtaste din adresse på www.sogn.dk . Har man særlig tilknytning til en anden kirke,
kan man henvende sig til præsten der.
Nedenfor ser du information om undervisningens start og konfirmationsdatoer. Tilmelding foretages af
forældre digitalt på www.folkekirken.dk samt også ved at udfylde og aflevere tilmeldingssedlen som
kommer med dette brev (altså begge dele). Tilmeldingssedlen skal afleveres til sognepræsten, gerne
tidligst muligt og senest ved undervisningens start. Undervisningen starter alle steder i uge 43.
Vel mødt og kontakt os gerne hvis du har yderligere spørgsmål:

Birte Jacobsen

Eva Lykke Jensen

Peter Ulrik Jensen

bijac@km.dk
 6598 2003

elje@km.dk
 2497 9143

puj@km.dk
 4035 9268

Rolfsted – Søllinge - Hellerup:
Møde for nye konfirmander og forældre onsdag den 28. september: starter med fyraftensgudstjeneste
i Rolfsted kirke kl. 16.30, derefter møde i konfirmandstuen.
Undervisningen: hver onsdag 8.10 – 9.40, begynder 26. oktober, i konfirmandstuen, Skindegyde 5,
Rolfsted. Der er bustransport fra Rolfsted præstegård til Broskolen efter forberedelsen.
Konfirmation: Rolfsted kirke den 30. april 2022, Hellerup 14. maj.

Sdr. Nærå:
Møde for konfirmander og forældre ?? i Kirkeladen, Kirkevej 20
Undervisningen:
Broskolen: onsdag 8.00 – 9.30, begynder 26. oktober, i Kirkeladen over for Sdr. Nærå kirke.
Konfirmation: Lørdag den 22. april 2022, søndag den 23. april 2022.

Årslev – Sdr. Højrup:
Frivilligt møde for forældre og konfirmander om undervisningsforløbet, søndag den 2. oktober kl.
11.15 i Sognehuset, efter gudstjenesten i Årslev Kirke kl. 10.00.
Undervisningen: onsdag kl. 8.00 – 9.30, begynder 26. oktober, i Sognehuset, Gl. Byvej 28 A, Årslev.
Konfirmation: Årslev lørdag den 6. og søndag den 7. maj (valgfrit), Sdr. Højrup søndag den 14. maj

Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation 2022-23
Afleveres til sognepræsten senest ved undervisningens start

Konfirmandens navn: ________________________________________CPR______________________
Adresse: __________________________________________________________________________
Mobil nr.(konfirmandens) ___________________________________
Skole: ____________________________________________________
Konfirmationsdato (sæt kryds efter hvor du hører til):
Rolfsted/Søllinge/Hellerup: søndag 30. april (Rolfsted) ____, søndag 14. maj (Hellerup) _____
Sdr Nærå: lørdag 22. april ____ eller søndag 23. april _____
Årslev/Sdr Højrup: lørdag 6. maj____ eller søndag 7. maj _____ (Årslev), søndag 14. maj____ (Sdr
Højrup)

Konfirmanden må optræde på fotos fra undervisningen, som vises på kirkens hjemmeside og i
kirkebladet
(sæt kryds): Ja: ____ Nej: ____
Konfirmandens navn må offentliggøres i pressen inden konfirmationen

(sæt kryds): Ja: ____ Nej: ___

Ok til at gruppe-konfirmationsfoto, hvor konfirmanden er med, må offentliggøres i kirkebladet efter
konfirmationen
(sæt kryds): Ja: ____ Nej:____

Evt. særlige bemærkninger:

_________
Dato

___________________________ / _______________________________
Underskrift begge forældre

Forælder e-mail adresse________________________________ Forælder Mobil nr.: ______________

