Velkommen til konfirmationsforberedelse 2020-2021
i Gistrup Kirke, Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup. www.gunderup-noevling-gistrup.dk
Gistrup, den 25. juni 2020
Til kommende konfirmander og forældre
Hermed indbydelse og tilmeldingsblanket til kommende konfirmander.

Velkomst for konfirmander og forældre:
7a og 7b

7c og 7 d

Gunderup-konfirmander

Søndag den 30. august
kl. 14.00 i Gistrup Kirke ved
Ejnar Grønlund.

Søndag den 6. september
kl. 14.00 i Gistrup Kirke ved
Mette Nøhr Shaw.

Søndag den 6. september kl. 10.30
i Gunderup Kirke ved Mette Nøhr
Shaw for dem, der ønsker
konfirmation i Gunderup Kirke.

Alle konfirmander og forældre indbydes til velkomsten. Først mødes vi til gudstjeneste. Derefter er der
information om konfirmationsforberedelse og konfirmation samt tilmelding.
Medbring tilmeldingsblanket og kopi af dåbsattest til velkomsten. Kan man ikke komme, bedes afbud
meddelt snarest og i så fald sendes tilmelding til os, så vi har den senest den 28. august.
Konfirmationsforberedelsen begynder
Uanset, om man skal konfirmeres i en af de andre kirker (se nedenfor), finder konfirmationsforberedelsen
sted i Gistrup Kirke sammen med klassekammeraterne. En plan over undervisningstider udleveres i
forbindelse med tilmelding. Holdene møder første gang således:
7a: torsdag den 3. september kl. 8.00 – 9.30 ved Ejnar Grønlund,
7b: torsdag den 10. september kl. 8.00 – 9.30 ved Ejnar Grønlund,
7c: torsdag den 3. september kl. 8.00 – 9.30 ved Mette Nøhr Shaw
7d: torsdag den 10. september kl. 8.00 – 9.30 ved Mette Nøhr Shaw
Alle er velkomne til konfirmationsforberedelsen. Unge, som ikke vil konfirmeres eller er i tvivl om det, er
også velkomne. Ikke-døbte og unge med en anden religiøs baggrund kan altså deltage.
Til konfirmationsforberedelsen hører regelmæssig deltagelse i gudstjenester, mindst 10 gange.
Konfirmationer 2020
Eleverne i 7. klasserne på Gistrup skole kommer typisk fra tre sogne (Gunderup, Gistrup og Sønder
Tranders). Konfirmanderne har mulighed for at blive konfirmeret i deres sognekirke.
Gunderup Kirke:

søndag den 2. maj (fra alle klasser) v. Mette Nøhr Shaw

Gistrup Kirke:

lørdag den 8. maj v. Ejnar Grønlund (7a og 7b)
søndag den 9. maj v. Mette Nøhr Shaw (7c og 7d)

Sdr. Tranders Kirke:

lørdag den 8. maj (fra alle klasser) ved en sognepræst fra Sdr. Tranders

Elever fra andre klasser og skoler, som ønsker konfirmation her, bedes kontakte en af præsterne.
Med venlig hilsen
Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Gunderupvej 1, 9260 Gistrup.
Tlf. 98 33 30 15. E-post: MNS@km.dk

Sognepræst Ejnar Grønlund
Splinten 16, 9260 Gistrup.
Tlf. 98 31 52 26. E-post: EJGR@km.dk

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Gistrup 2020-21
Afleveres efter velkomstgudstjenesten sammen med kopi af dåbsattest.
Kan man ikke komme til velkomstgudstjenesten, bedes man melde afbud og sende tilmelding
senest 28. august til den præst, der forestår undervisningen.
”Sikker mail” (NemID) kan benyttes: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8318

Konfirmanden
Fulde navn
CPR-nummer

Skole + Klasse
Fødselsregistreringssted

Adresse
Mobil (konfirmandens)

E-mail (konfirmandens)

Dåbsdato

Dåbssted

Konfirmationsdato

Konfirmations kirke

Bemærkninger

Forældre
Navne
Evt. anden adresse
Mobil (mor)

Mobil (far)

E-mail (mor)

E-mail (far)

Bemærkninger

Vi giver tilladelse til, at der vises film i undervisningen, som er egnet for unge over 15 år?
JA __ NEJ__
Må konfirmandens navn offentliggøres på konfirmandlister? JA__

NEJ__

(avis, ugeavis, kirkeblad og kirkens hjemmeside)

Må billeder af konfirmanden vises på kirkens hjemmeside og facebook-side? JA__
(billeder fra undervisning og aktiviteter i forbindelse med konfirmationsforberedelsen).

Konfirmandunderskrift_______________________________________
Forældreunderskrift:________________________________________

NEJ__

