Kære forældre.

Maj 2018

Dette brev om indskrivning til konfirmationsforberedelse og konfirmation til jer,
fordi I har et barn der går i Idrætsklassen på Frederiksborg Byskole.
Efter sommerferien er der mulighed for, at jeres barn kan begynde at gå til konfirmationsforberedelse
med henblik på konfirmation i 2019. Det betyder at I, sammen med jeres barn, nu skal beslutte
hvorvidt jeres barn overhovedet skal konfirmeres eller ej, samt hvor konfirmationsforberedelsen og
selve konfirmationen skal foregå.
Da Frederiksborg Byskole ligger i Præstevang sogn, og da skolen har erfaret at det kan være svært at
gå til præst hjemme i eget sogn, og derefter nå til undervisning på skolen, har Præstevang Kirke lovet
at tilbyde konfirmationsundervisning til alle elever fra 8.i. Det er langt mere praktisk og logistisk
overskueligt for både børn og skole. Denne ordning har eksisteret siden idrætslinjen blev oprettet.
Samtidig har vi rykket undervisningen til 8. klasse - specielt for idrætsklassen. Så har alle elever lært
hinanden bedre at kende og er rystet mere sammen.
Konfirmationsundervisningen er tilrettelagt således, at der er afsat tid på skoleskemaet til at gå til
forberedelse i Præstevang Kirke.
Undervisningen vil ligge torsdag eftermiddag fra kl. 14.15 – 16.00 og 1. gang er den 30. august 2018.
Kirken ligger tæt på skolen (i gå afstand max. 10. minutter). Adressen er; Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød;
www.praestevang.dk.

Konfirmationsdagen for idrætsklassen i Præstevang kirke bliver
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 30. maj 2019 kl. 10.00.
(Børn der ikke er døbt bliver døbt på konfirmationsdagen)

Der er således 2 modeller at vælge imellem, hvis jeres barn skal konfirmeres:
1) Jeres barn går til forberedelse/undervisning i Præstevang Kirke og bliver konfirmeret i
Præstevang Kirke.
2) Jeres barn går til forberedelse/undervisning i Præstevang Kirke men bliver konfirmeret hjemme
i egen sognekirke. Husk her at kontakte jeres egen præst for nærmere aftale, gerne allerede inden
sommerferien.
I bedes venligst meddele mig på mail abbe@km.dk inden udgangen af juni 2018, om jeres barn
skal gå til konfirmationsforberedelse i Præstevang kirke, og om I ønsker at jeres barn også skal
konfirmeres her.
Har I yderligere spørgsmål er i altid velkommen til at ringe til mig 2928 7776 eller sende en mail ☺

Venlig hilsen
Anne Boye
Sognepræst
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