HUSK at følge med på Facebook: #tresydfynskesogne
Her er et informationsbrev med de vigtigste oplysninger
om konfirmation 2021 og konfirmationsforberedelse
2020-2021. Hvis du bor i Vester Skerninge, Ulbølle og
Hundstrup sogne, er du sikret en plads til konfirmationsforberedelse samt konfirmation her i sognene.
Hvis du er I i tvivl om, hvilket sogn, du hører til, kan du
undersøge det ved at skrive jeres bopælsadresse på
www.sogn.dk
Bemærk: De seneste år er antallet af konfirmander her i
sognene vokset rigtig meget, så for at sikre, at der er plads
til alle med bopæl her, anmodes alle med bopæl uden for
sognene om at kontakte sognepræsten i eget bopælssogn.

TILMELDING & MØDEPLIGT
HUSK først og fremmest at reservere de to dage 3.
og 4. oktober i jeres kalender, SÅ SNART DU LÆSER DET HER!, FOR DER ER MØDEPLIGT OG
WEEKENDEN ER EN MEGET STOR OG VIGTIG DEL AF DIN KONFIRMATIONSFORBEREDELSE.
Dine forældre må meget gerne allerede fra nu af tilmelde
dig med forberedelsesstart lørdag den 3. oktober ved at
udfylde og underskrive den tilmeldingsblanket, som kan
hentes på kirkernes hjemmeside.
For at sikre hurtig og god kommunikation i forløbet skal
dine forældre her også indtaste nogle forskellige oplysninger om konfirmanden og kontakt til hjemmet.
Hjemmesidens adresse er: www.vesterskerningekirke.dk.
Når dine forældre (eller/og en værge) har skrevet under,
skal blanketten afleveres eller sendes senest tirsdag den
22. september til Vester Skerninge Præstegård, Fåborgvej 20, 5762 Vester Skerninge. Skriv ”Konfirmandtilmelding” på kuverten.

Konfirmationer i 2021
• Ulbølle Kirke: Søndag den 25. april
• Hundstrup Kirke: Bededag den 30. april
• Vester Skerninge Kirke: Søndag den 2. maj
Alle kan frit vælge mellem datoerne.
HUSK generalprøven i din konfirmationskirke
dagen før konfirmationen kl. 17-18 

Konfirmandweekend 3-4/10
Der er som nævnt mødepligt til konfirmationsforberedelsen, som begynder lørdag den 3. oktober kl. 10.00
med et par dage sammen i vores sognehus bag Vester
Skerninge Kirke.

Nr. 1 – 11. august 2020

Derfor skal du og dine forældre ALLEREDE NU huske
at reservere både lørdagen og søndagen, den 3.-4. oktober
2020, hvor vi får et par hyggelige dage sammen med sjov
og spændende konfirmationsforberedelse. Husk at tage
en blyant eller kuglepen med, og at tage noget passende
tøj og fodtøj på, som kan holde dig varm, hvis det bliver
blæsende eller koldt/vådt vejr, da vi også skal være udenfor.
Dagen efter, søndag den 4. oktober kl. 10.00 mødes vi
igen i sognehuset. Der er velkomstsgudstjeneste for sognenes nye konfirmander kl. 14.00 i Ulbølle Kirke (forældrene henter selv konfirmanderne i Vester Skerninge kl.
13.15), efter gudstjeneste slutter dagen med et informationsmøde i kirken kl. 15-16. Her er det især vigtigt, at
dine forældre (eller værge) deltager, da der vil blive givet
mange vigtige oplysninger, og måske skal vi også tage
nogle afgørende beslutninger sammen vedr. antal konfirmander og klokkeslæt for konfirmationerne. Vi sørger for
frokosten begge dage.

Tirsdagsforberedelse
Efter efterårsferien vil konfirmationsforberedelsen finde
sted på tirsdage – fra og med tirsdag den 20. oktober.
Holdet fra Vestermarksskolen har konfirmationsforberedelse kl. 8.00-9.30 og holdet fra Vester Skerninge Friskole
kl. 13.00-14.30. Elever fra andre skoler følger som udgangspunkt eftermiddagsforberedelsen, med mindre der
også er plads på morgenholdet.
Der er ikke konfirmationsforberedelse i skoleferierne.

Kirkerne på Facebook
Af og til vil der være særligt vigtige informationer til jer omkring konfirmation eller forberedelse, og derfor må I gerne med det samme
gå ind og ”like” kirkernes facebookside, hvor oplysningerne vil blive skrevet. Når I liker selve facebooksiden, vil
I fremover automatisk få besked om nyheder fra kirkerne
inkl. vigtige informationer til konfirmanderne. Søg på
@tresydfynskesogne i Facebook, så kommer I frem til
kirkernes facebookside.
Har du eller dine forældre nogle spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at ringe til mig.
Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer allesammen
lørdag den 3. oktober kl. 10.00 
Med venlig hilsen
Niels Overgaard
Vester Skerninge Præstegård
Tlf. 62 24 11 09 - E-mail: nbo@km.dk

