Fredericia den 14. august 2019

Bredstrup og Pjedsted kirker
Sognepræst Michael H. Munch, tlf. 7595 4024 - mail: micmu@km.dk

Kære nye konfirmander og konfirmandforældre i Bredstrup og Pjedsted sogne,
Det vil glæde os at se jer til: Velkomstgudstjeneste i Bredstrup Kirke onsdag den 4. september kl. 19.00
I forbindelse med gudstjenesten vil vi præsentere kirkens personale, og vi vil give jer informationer om den kommende
konfirmandundervisning.
Undervisningen begynder i uge 37.
Ullerup Bæk Skolen undervises onsdag fra 8.00 - 9.30.
Allerede nu vil vi bede jer sætte kryds i kalenderen:
Lørdag den 5. oktober kl. 8.00 - 12.00, hvor konfirmander fra hele provstiet deltager i rollespillet ”Luthers nøgle”.
Samtidig vil vi opfordre til, at nogle af jer forældre deltager som frivillige hjælpere denne dag: Se bagsiden.
Vi vil bede jer medbringe nedenstående blanket til velkomstgudstjenesten i udfyldt stand.
Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at sognegrænsen mellem Hannerup og Bredstrup sogn er blevet ændret. Det
betyder, at Asser Jensens Vej, Peder Bøgvads Vej, Puggårdsvej, Puggårdskrogen, Puggårdsløkken, Jens J. Ravns Vej,
og Kobbelgårdsvej nu er en del af Bredstrup sogn og i udgangspunktet derfor skal konfirmeres samme sted. Ønsker du
alligevel at blive konfirmeret i Hannerup sogn, så tag kontakt til en af præsterne, og så vil vi forsøge at efterkomme
ønsker.
Med venlig hilsen og på vegne af sognene
Michael H. Munch
_______________________________________________________________________________________________
Tilmelding til konfirmationsforberedelsen i Bredstrup og Pjedsted sogne 2019-2020
Konfirmandens navn: ................................................................................................ cpr-nr: .............................................
Adresse: ................................................................................... Skole og klasse: ................................................................
Døbt i: .......................................................................... Kirke, dato: ...........................eller: ikke døbt: ............(sæt kryds)
Konfirmandens telefonnummer: ..............................................
Forældres navne:
..................................................................................................................................................................
& telefonnumre: .......................................................................
samt mailadresser: ...............................................................................................................................................................
Vedrørende offentliggørelse af billeder:
Vi giver vores tilladelse til, at der på Bredstrup og Pjedsted kirkes hjemmeside, facebookside og/eller i kirkebladet kan
vises billeder med vores barn fra konfirmationen, konfirmationsforberedelsen eller fra aktiviteter:
ja
nej
(sæt ring om)
Vedrørende offentliggørelse af navne:
Vi giver vores tilladelse til, at vores barns navn offentliggøres forud for konfirmationen, så alle ved, hvornår de enkelte
konfirmander skal konfirmeres:
ja
nej
(sæt ring om)
..................................................................................................
Forældreunderskrift

”Luthers Nøgle” er et rollespil, der afvikles i Taulov, og hvor kirkerne i Fredericia tilbyder konfirmanderne en
anderledes indgang til reformationens udvikling i Danmark. Dermed får de indblik i historien og får en bedre
fornemmelse af, hvad der er udgangspunktet for vores kirke i dag. I løbet af denne dag møder konfirmanderne en række
nøglepersoner fra datiden, og de stilles over for mange udfordrende opgaver og dilemmaer. Erfaringen har vist, at det er
en rigtig god dag for konfirmanderne, men forudsætningen for, at arrangementet kan blive til noget, er, at der er
frivillige til at udfylde de mange roller.
Det kræver, at man afsætter et par timer fredag, den 4. oktober, sidst på eftermiddag til introduktion, og lidt flere timer
dagen efter, lørdag den 5. oktober, fra 7.30 - 12. På forhånd tak.
Jeg melder mig som frivillig:
Navn: ………………………………………………………..
Telefonnummer: …………………………………………….
Mail: ………………………………………………………...

