9. juni 2020

Til alle elever på kommende 7. årgang.
Vedr. konfirmationsforberedelse 2020/2021 og konfirmation 2021.
Med dette brev vil vi gerne indbyde kommende 7. årgang til at gå til konfirmationsforberedelse.
Den formelle indskrivning foregår på folkekirken.dk (se link nederst), men vi har mange praktiske
informationer og vil meget gerne møde jer kommende konfirmander og forældre, så vi inviterer til
introaften for konfirmander med forældre:

Onsdag den 19. august kl. 19.30 til ca. 21.30 i Kirkehuset,
Klochsvej 41, Bording Kirkeby.
Jeres barns konfirmationsforberedelse vil starte op til september. Det bliver halve og hele dage, og disse
planlægges i samarbejde med Bording Skole.
Til introaften vil der være følgende på programmet:
• intro til indskrivning på folkekirken.dk (der er ikke noget i vejen for at man allerede nu foretager
denne indskrivning).
• diverse info om undervisningen og datoer ud over undervisningen
• udfyldelse af tilladelser til foto, brug af mail mm
• og så er det jo også der, I møder os, der står for undervisningen (se nedenfor)
At blive konfirmeret er noget den enkelte må tage beslutning om. Konfirmandforberedelsen er en anledning
til af få gennemgået de grundlæggende emner i den kristne tro, og at se sit liv i sammenhæng med vores
kristne arv. Der er spændende spørgsmål at skulle tage stilling til, og konfirmationen er en god anledning til
at arbejde med disse.
Skulle der være nogle, som ikke er døbt og alligevel ønsker at blive konfirmeret, er man velkommen til
introaften, hvor man kan tage fat i en af præsterne for en snak om dette.
Konfirmationsdatoerne er (som man også kan se det på http://www.bordingsogn.dk):
Søndag den 18. april kl. 9.00 Christianshede Kirke. *
Søndag den 18. april kl. 11.00 Bording Kirke. Nuværende 6A
Søndag den 25. april kl. 10.00 Bording Kirke. Nuværende 6B
* De som hører til i Christianshede kirkedistrikt samt andre,
der ønsker at blive konfirmeret i Christianshede Kirke.

Link til konfirmandindskrivning:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
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