Se her alle nye konfirmander!

Konfirmandindmeldelse
Det skal I gøre på kirkernes hjemmeside: www.gerlevkirke.dk
Gå ind under livets gang og konfirmation, her finder I en fane med
diverse konfirmationsdage til næste år placeret i de tre kirker. Du
vælger den ønskede dag, og tilmelder dig.
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. Tirsdag
2 hold kl. 13.35 og 1 hold kl. 15.10. Det sene hold er fortrinsvis for
dem af jer, som går på Friskolen, Privatskolen mm. Torsdag kl.
13.35. Hver gang mødes vi, og er sammen 1,5 timer. Adrian og jeg
har holdene om tirsdagen, og Frits har holdet om torsdagen.
I bliver fordelt på holdene efter jeres konfirmationsdage, så Frits
underviser dem af jer, som skal konfirmeres i Gerlev, Adrian i
Skoven og jeg i Draaby. Nogle år er der langt flere konfirmander,
som hører her til Draaby, derfor vil Adrian også have
konfirmationer i denne ende af pastoratet.
Konfirmationsforberedelsen slutter ugen før påske, herefter
afholder vi generalprøver.
Mail og sms
Kontakt gerne Lene 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.
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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.

CPR
Når man bliver konfirmeret skal det indføres i kirkebogen, derfor
skal Lene kordegn bruge alle konfirmandernes cpr. nr. Tag gerne
kontakt til Lene på telefon: 4012 2121, eller udprint, og udfyld en
seddel fra hjemmesiden. Herefter skal den afleveres på
kordegnekontoret.

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
19. september 2018 kl. 19.00 foredrag i Draaby kirke ved
Preben Kok, tidlige sygehuspræst, nuværende debattør, forfatter og
supervisor af sundhedspersonale, præster og erhvervsledere. Kok
taler bl.a. imod præstationssamfundet, og troen på, at alt skal
være perfekt, hvis vi skal lykkes med vores liv.

21. september 2018 kl. 13-17 Årets konfirmand event i Brede –
kun for konfirmander, vi kører i bus fra Draaby kirke og hjem igen

8. november 2018 kl. 19.00 foredrag ved journalist og forfatter
Charlotte Rørth – om ikke at have noget forhold til tro, pludselig at
se Jesus lyslevende foran sig, og søge efter svar på det uforklarlige
i naturvidenskaben

Kordegnekontoret Gerlev, Draaby og Skoven Sogn
Bygaden 21, Gerlev, 3630 Jægerspris - Tlf.nr.: 4012 2121 mail:
lechr@km.dk
www.gerlevkirke.dk www.draabykirke.dk www.skovenkirke.dk
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