Gudstjenestedeltagelse

Gudstjenestedeltagelse

I forbindelse med de minimum 8 gange, du som konfirmand skal deltage i en
gudstjeneste, kan du bruge denne seddel, når du er i kirke et sted. Ved næste
konfirmationsforberedelse registreres din gudstjenestedeltagelse ved, at du
afleverer sedlen til din præst i udfyldt og underskrevet tilstand.
Skriv alle de salmenumre, der stod på salmetavlerne ved gudstjenesten i den
rækkefølge, de stod på tavlen. Hvis ikke der var salmenumre på tavlerne, så
nedskriv salmernes titler i ordnet rækkefølge.

I forbindelse med de minimum 8 gange, du som konfirmand skal deltage i en
gudstjeneste, kan du bruge denne seddel, når du er i kirke et sted. Ved næste
konfirmationsforberedelse registreres din gudstjenestedeltagelse ved, at du
afleverer sedlen til din præst i udfyldt og underskrevet tilstand.
Skriv alle de salmenumre, der stod på salmetavlerne ved gudstjenesten i den
rækkefølge, de stod på tavlen. Hvis ikke der var salmenumre på tavlerne, så
nedskriv salmernes titler i ordnet rækkefølge.
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Kirke:

Kirke:

Salmenumre/-titler:

Salmenumre/-titler:

Præstens underskrift:

Præstens underskrift:

(Den præst, der stod for gudstjenesten)

(Den præst, der stod for gudstjenesten)

Konf-hold: Tir. morgen/Tir. Eftermiddag

Konf-hold: Tir. morgen/Tir. Eftermiddag

(streg det forkerte hold ud)

(streg det forkerte hold ud)

Dit navn/underskrift:

Dit navn/underskrift:
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