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Konfirmationsforberedelse og konfirmation forår 2019
Det er på tide at tænke på konfirmationsforberedelse og
konfirmation.
Syvende-klasses elever, der bor i Egense og Øster Skerninge sogne,
og som ønsker at blive konfirmerede i foråret 2019, skal tilmeldes
på vedlagte tilmeldingsskema, som udfyldes og sendes senest fredag
den 31. august til Egense Præstegård, Højensvej 169, 5700
Svendborg.
For at sikre en hurtig og god kommunikation i forbindelse med
konfirmandundervisningen og konfirmationen, bedes I give os jeres
e-mail-adresse og mobilnummer. Det gøres nemmest ved, at I går på
pastoratets hjemmeside og taster oplysningerne ind der. Adressen
er: www.egense-oskerninge.dk/konfirmander.
I





foråret 2019 falder konfirmationerne således:
Egense kirke, 1. søndag efter påske, 28. april 2019
Øster Skerninge kirke, 2. søndag efter påske, 5. maj 2019
Egense kirke, 3. søndag efter påske, 12. maj 2019
Egense kirke, Bededag, 17. maj 2019

Hvis mange ønsker konfirmation på én dag, vil der blive afholdt
flere konfirmationer. Klokkeslættet for konfirmationerne kender vi
derfor ikke nu.
Man skal være døbt for at blive konfirmeret. Hvis man ikke er
døbt, så kan dåb arrangeres i perioden inden konfirmationen.
Konfirmandforberedelsen finder sted i konfirmandstuen i Egense
præstegård.
Der vil være to konfirmandhold:
Tirsdagsholdet begynder tirsdag den 25. september kl. 14.30, og
herefter er der undervisning tirsdag eftermiddag indtil efterårs______________________________________________________
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ferien. Den 23. oktober møder tirsdagsholdet tirsdag morgen kl.
8.00, og sådan fortsætter det hver tirsdag morgen indtil påske.
Tirsdagsholdet består af A- og B-klassen på Rantzausminde skole,
elever fra Ollerup friskole og Vestermarkskolen.
Torsdagsholdet begynder torsdag den 27. september kl. 14.30, og
herefter er der undervisning torsdag eftermiddag indtil efterårsferien. Den 25. oktober møder torsdagsholdet torsdag morgen kl.
8.00, og sådan fortsætter det hver torsdag morgen indtil påske.
Torsdagsholdet består af C- og D-klassen på Rantzausminde skole.
Udover disse undervisningsdage vil der være en udflugt på en
lørdag i løbet af foråret. Endvidere vil der være nogle øvetimer i
kirkerne lige før konfirmationerne. Der vil blive arrangeret et
informationsmøde for forældre torsdag den 1. november kl. 19.00 i
konfirmandstuen i Egense.
Der er ikke undervisning i skolernes ferier.
Konfirmanderne forventes at gå i kirke ni gange i løbet af
konfirmandforløbet. Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 er der en
særlig konfirmand-gudstjeneste for konfirmander og deres forældre
i Egense kirke.
Der er informationer om kirke, konfirmationer og konfirmandundervisningen på kirkens hjemmeside: www.egense-oskerninge.dk. Og
så er man selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller maile
til mig. Man kan følge kirkernes liv på Facebook.
Vi håber snart at se en stribe tilmeldinger i præstegårdens
postkasse!

Med venlig hilsen og på gensyn
Torben Poulsen, sognepræst

