Se her alle nye konfirmander!
Konfirmandindmeldelse
Det skal I gøre på kirkernes hjemmeside: www.gerlevkirke.dk
Gå ind under livets gang og konfirmation, her tilmeldes dit barn til
konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved
fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til
tilmeldingen.
Dag og sted kan I være sikre på at få opfyldt, tidspunkt bliver meldt
ud ca. 1. dec., når vi har alle tilmeldinger i hus.
Dåb
For dem af jer, som ikke er døbt, holder vi en fælles konfirmanddåb
den 1. søndag i advent. Det er også muligt at blive døbt på andre
tidspunkter, det aftaler I med jeres præst.
Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 36, det er den 1. uge
i september, og kommer til at ligge tirsdag og torsdag eftermiddag,
I får nærmere besked om hold og tidspunkt til august.
Mail og sms
Kontakt gerne Lene Christensen, kordegn og os tre præster pr. mail,
undgå helst sms’er. Det er langt mere overskueligt at have detaljer
og ønsker samlede på mail fremfor sms. Lene kordegn skriver fælles
beskeder til jer over mailen.
Hjemmesiden
Læs på hjemmesiden! Det sker i kirken, konfirmandernes
arrangementer, sedler fra præsterne, vi lægger det hele ud på
hjemmesiden under konfirmation, så I kan holde jer informerede
også selvom sedlen skulle være forsvundet i tasken.
Spørg!
Tag altid gerne fat i en af os, hvis I er i tvivl om noget, eller hvis der
er større ting på spil. Præster har tavshedspligt.
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Sæt kryds i kalenderen
Helsingør Stifts
konfirmandevent
Fredag den 20. september 2019 kl. 14-16

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 8.30 – 17
Juletur til København

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19.00 Draaby Kirke
Foredrag Marie Brixtofte
Marie fortæller om sin barndom og opvækst med sin far, den populære
Farumborgmester og Venstrepolitiker Peter Brixtofte, som kæmpede
med et massivt alkoholmisbrug.
Oplev et foredrag, der handler om, hvordan det er at vokse op med en far,
der drikker. Få en personlig og ærlig indsigt i misbruget, omsorgssvigtet
og om kampen for at beskytte sin far og hans omdømme.
Peter Brixtofte døde i 2016, og derfor fortæller Marie også om, hvordan
hun blev væltet omkuld af den store sorg.
Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00 Draaby Kirke
Foredrag Kristian Leth, Håb – et forsvar for fremtiden
I vor tid står verden overfor store forandringer, og de er vigtige at
forholde sig til. I følge Leth er det normalt at frygte fremtiden, men
kunne man gøre noget andet? Kunne vi fylde fremtiden med håb og
optimisme i stedet? Kan vi give vores børn og børnebørn en god
verden a vokse op i, hvor de ikke lærer at være bange?
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