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Konfirmationstiden nærmer sig med hastige
skridt. Her får du dit andet nyhedsbrev i din
konfirmationsperiode, og det indeholder meget vigtige informationer, så husk at vise det
til dine forældre derhjemme.

Pladsreservation
Der vil blive reserveret 8 pladser til din familie ved din konfirmation.
Tallet er udregnet ud fra, at der som minimum kan sidde fire personer på en kirkebænk, og at hver konfirmandfamilie får reserveret to kirkebænke.
Hvis en af jeres reserverede to bænke er en
halvbænk, vil der blive reserveret en ekstra
bænk, så din familie er sikret minimum 8
pladser. De 8 reserverede pladser er ud over
din egen plads, da du som konfirmand skal
sidde på midtergangen - ud for din families
forreste bænk.
Hvis I gerne vil invitere mere end 8 familiemedlemmer med til din konfirmation, så er
der ekstra pladser i kirken, bemærk, at her vil
der ikke være "pladsgaranti" for jeres ekstra
gæster, da ingen ved, hvor mange ud over
konfirmanderne og deres familier, der ønsker
at deltage i kirken.

Offentliggørelse af navne
Med mindre dine forældre på konfirmandtilmeldingsblanketten har markeret, at du ikke
ønsker dit navn og billede offentliggjort, vil
dit navn indgå i en oversigt over årets konfirmander, som vi nu begynder at klargøre til
offentliggørelse i ”KirkeNyt” i ugeavisen
”Den lille Avis” samt Fyens Stiftstidende.
Navnene vil desuden blive brugt til reservation af bænke ved konfirmationerne.
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Konfirmationsbilleder
Hvert år bliver der taget fotos af årets konfirmander. Det vil også ske i år.
I Ulbølle og Hundstrup vil billederne blive
taget efter konfirmationerne. Derfor skal I
huske at blive, indtil billederne er taget.
I Vester Skerninge er der to konfirmationsgudstjenester, og billederne vil blive taget
mellem de to gudstjenester – dvs. kl. 10.30.
Alle I konfirmander, der skal konfirmeres i
Vester Skerninge skal derfor huske flg.:
Hvis du skal konfirmeres kl. 9.00 skal du
blive indtil fotografering kl. 10.30.
Hvis du skal konfirmeres kl. 11.00 skal du
komme mindst en halv time før, så du kan
deltage i fotograferingen kl. 10.30.

Generalprøve
Husk, at der dagen før du skal konfirmeres
er generalprøve i din konfirmationskirke kl.
17-18 ! Kryds det af i dine forældres kalender
og tag dem med.

Hjemmeside og Facebook
I er nok ved at være klar over, hvor
vigtigt det er at følge med på kirkernes hjemmeside/facebookside.
Hold fortsat godt øje med den, for
der kan ske noget lige pludselig, som
gør, at vi må ændre tider eller planer omkring
konfirmationsforberedelsen.
Adressen for kirkernes hjemmeside er:
www.vesterskerningekirke.dk
Med venlig hilsen
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