Nøvling Kirke

Kære evt. kommende konfirmander og konfirmandforældre.
Efter efterårsferien glæder jeg mig til at tage imod de nye konfirmander og begynde
konfirmationsforberedelsen ved Nøvling kirke!
I den forbindelse inviteres I forældre og konfirmander til en kort introduktion om forløbet tirsdag
20. oktober kl. 19.00 – 20.00 i Toften, Brådalvej 80, i Nøvling. Denne aften er der også tilmelding
til konfirmationsforberedelsen – se vedhæftede konfirmandtilmelding som udfyldes og
medbringes sammen med en fotokopi af dåbsattest (navneattest hvis konfirmanden ikke er døbt
endnu).
For at blive konfirmeret skal man bl.a. gå til præst. Her handler det selvfølgelig om Gud og Jesus og
kirke. Hvorfor gør Gud ikke noget ved krig og vold og corona? Hvem var Jesus egentlig – og hvad
stod han for? Hvad skal man bruge kirken til? Kan man godt tro på Gud uden at tro på Bibelen?
Hvad sker der, når vi dør?
Disse og mange andre spørgsmål skal vi arbejde med til præst.
Jeg vil gerne understrege, at alle er velkomne til at deltage i konfirmationsforberedelsen, også
selvom man ikke er sikker på, om man vil konfirmeres. At gå til præst og i kirke er en god måde at
blive klogere på dét spørgsmål.
Timerne ligger fortrinsvis onsdag morgen – samtidig med konfirmationsforberedelsen i Gug kirke.
Konfirmander fra Nøvling/Visse skal møde i Toften, Brådalvej 80 i Nøvling første gang onsdag 21.
oktober kl. 8.00 – 9.30. Konfirmanderne skal selv sørge for at komme til Nøvling kl. 8.00. Jeg har
sørget for bus, der kører fra Nøvling kl. 9.30 over Visse (hvor man evt. kan stå af og cykle) til Gug
skole.
Skulle I være forhindrede i at komme den 20. oktober vil jeg meget gerne høre fra jer, med mindre
– naturligvis – at konfirmandforberedelse og konfirmation i Nøvling kirke ikke er aktuelt i jeres
tilfælde. I så fald beder jeg jer se bort fra denne mail.
Med venlig hilsen
Sognepræst Lene Riger-Kusk
Tlf. 9636 6666

Konfirmandtilmelding
(udfyldes ikke)
Fødselsdato (dg. md. år)
Dok.

Løbenr.

Efternavn
For- og mellemnavne
Fødselsregistreringssted
Dåbsdato
Dåbssted

Konfirmanden: (udfyldes)
Navn
Adresse
Telefon nr.
Konfirmationsdato

Skole + klasse

Konfirmandens forældre (udfyldes)
Forældre
Telefon nr.
E-mail

Konfirmandens navn må offentliggøres:
JA _____

NEJ _____

Køn

