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Maj 2018

Kære kommende konfirmander og forældre.
Det er igen blevet tid for indskrivning til konfirmationsforberedelse 2018/2019 for alle børn i
Hillerød kommune, der skal begynde i 7. klasse efter sommerferien, og som ønsker at gå til
konfirmationsundervisning og blive konfirmeret.
Jeg vil derfor gerne indbyde jer, børn og forældre, som går på Frederiksborg Byskole og bor i
Præstevang sogn, til indskrivning. Det foregår i Præstevang Kirke

Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød. Torsdag den 7. juni kl. 16.30 2018
Husk: Medbring en kopi af dåbs- eller navneattest.
Ta
Forhindret/tilmeldingsfrist
Er man forhindret, kan man sende mig en mail til ABBE@KM.DK senest samme dag - altså den
7. juni 2018 – og gerne før ☺ Jeg sender en tilmeldingsblanket tilbage, som skal udfyldes og
sendes retur til mig. Det er vigtigt at I overholder denne tilmeldingsfrist, så dem er står på
venteliste hurtigt kan få svar på, om deres barn kan komme ind på holdet eller ej.
En venteliste er for dem, der ønsker at gå til undervisning hos mig, men ikke bor i sognet. Disse får
ikke automatisk tilsendt denne indbydelse, som I nu sidder med i hånden.
Undervisningstidspunkt
Forberedelsen vil foregå i Præstevang Kirkes konfirmandlokaler hver torsdag morgen fra 8.00 –
10.00, og vi begynder torsdag 30. august. Alle konfirmander skal i løbet af
konfirmationsundervisningen, komme 10 gange i kirke om søndagen. Disse 10 gange er en del af
undervisningen, da konfirmanden skal have kendskab til en alm. højmesse, og det får de kun ved at
deltage. Dette betyder i praksis, at jeg gerne vil se dem 1 gang om måneden i kirke. 5 af de 10
gange, skal være i Præstevang Kirke.
Sygdom og fravær
Bliver man syg eller tager man på ferie eller lign. skal jeg have besked fra en voksen.
Forventninger
Konfirmationsundervisning er ikke det samme som at gå i skole, og det er helt frivilligt om man
ønsker at gå til undervisning, og senere blive konfirmeret. At gå til konfirmationsundervisning er
derfor et tilvalg.
Min undervisning vil lægge op til samtaler, og information omkring de kristne værdier og den
kristne tro. Hvad vil det sige og hvad betyder det, at være et kristent ungt menneske anno 2018.
Tag en snak med jeres barn om, hvad I tænker om det at sige ja til at gå til
konfirmationsforberedelse, og ikke mindst hvad jeres barn tænker.
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Jeg glæder mig meget til at undervise jeres børn, og forventer at børnene kommer med en positiv
indstilling, og at de vil deltage aktivt i undervisningen, fordi de har lyst til at vide og lære mere.
Hvor kan forberedelse og konfirmation finde sted?
Konfirmanden skal som hovedregel gå til forberedelse og konfirmeres i bopælssognet (der hvor de
har folkeregisteradresse). Er der imidlertid en særlig tilknytning til et andet sogn, skal præsten i
dette sogn afgøre om denne tilknytning er tilstrækkelig til undervisning og/eller konfirmation.
Dette er ikke altid en selvfølge, jfr. reglerne om Lov om medlemskab af Folkekirken, så ring og tal
med pågældende præst om det inden sommerferien begynder
Konfirmationsdagen
Konfirmationen bliver lørdag den 18. maj 2019. Det endelige klokkeslæt (9.30 og 11.30) vil først
kunne oplyses efter indskrivningen, idet det endelige antal tilmeldte konfirmander er afgørende
for holdenes størrelser.
Husk: Elever fra samme klasse bor nødvendigvis ikke i samme sogn. Andre fra klassen går til
konfirmationsundervisning i en anden kirke, i et andet sogn, og konfirmeres en helt anden dag.
De vil få brev om indskrivning fra deres sognepræst.
Dåb
Er jeres barn ikke døbt, og vælger I hjemme hos jer, at sige nej tak til
konfirmationsundervisningen, og dermed også konfirmationen, vil jeres barn ikke medlem af
Folkekirken. Det bliver man kun gennem dåben. Man kan dog altid kontakte sin præst, hvis man
senere i livet ønsker at blive døbt.
Dåb, af ikke døbte kommende konfirmander, finder sted på selve konfirmationsdagen.
Kommunikation mellem præst og familier
På Facebook har jeg oprettet en profil som hedder ”Præstevang kirkes konfirmander – Byskolen”
Den er både til forældre og konfirmander, og indeholder relevant og løbene information, kun for
mine konfirmander fra Byskolen. Den kan I med fordel ”like”, så I kan følge med.
Er der spørgsmål af mere privat karakter, så ring eller skriv til mig i stedet.

På gensyn og venlig hilsen
Anne Boye

Sogne- og hospitalspræst Anne Boye, Æblehaven 20, 3400 Hillerød.
Tlf.: 4824 7476 eller mobil 2928 7776 - mail: ABBE@KM.DK - www.praestevang.dk

