November 2018

KONFIRMATION 2020
i Ribe Domkirke og Seem kirke
Så er det tid til konfirmandindskrivning. Man bedes bemærke, at der i den følgende oversigt over konfirmandholdene 2019/2020 er anvendt elevernes nuværende klassebetegnelse, idet skolernes klassesammensætning 2019/2020 endnu ikke er kendt.
I henhold til gældende praksis fordeles børnene efter deres sognemæssige tilhørsforhold. Elever fra andre end
de her nævnte sogne, får besked om indskrivning til konfirmationsforberedelse fra deres eget sogn. Hvis man er
i tvivl om sit sognetilhørsforhold, kan man indtaste sin adresse på www.sogn.dk og se hvilket sogn man tilhører
eller man kan kontakte Ribe Kordegnekontor, tlf. 75420350 (9.00-12.30, tors. tillige 14.30-17.00), ssp@km.dk
Konfirmandundervisningen starter hhv onsdag den 11. september og torsdag den 12. september 2019.

ELEVER MED BOPÆL I RIBE DOMSOGN:
Hold 5: Ansgarskolens 6.A, 6.B og 6.C (Undervisningsdag: onsdag)
Præst: Torben Bramming. Konfirmeres Store Bededag den 8. maj 2020 kl. 10.00 i Ribe Domkirke
Hold 6: Vittenbergskolens 6.A og 6.B (Undervisningsdag: torsdag)
Præst: Signe von Oettingen. Konfirmeres søndag den 3. maj 2020 kl. 10.00 i Ribe Domkirke
Hold 7: Riberhus Privatskoles 6. klasse (Undervisningsdag: torsdag)
Præst: Torben Bramming. Konfirmeres søndag den 10. maj 2020 kl. 10.00 i Ribe Domkirke.
Alle elever i denne klasse har tilbud om konfirmation i Ribe Domkirke

ELEVER MED BOPÆL I SEEM SOGN:
Hold 8: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Seem sogn (Undervisningsdag: torsdag)
Præst: Torben Bramming. Konfirmeres søndag den 26. april 2020 kl. 10.00 i Seem Kirke

Indskrivning (tilmelding)
Vedlagte tilmeldingsskema vedr. Ribe Domsogn og Seem Sogn udfyldes, underskrives og afleveres til:
Ribe Kordegnekontor
Kannikegården
Torvet 15
6760 Ribe
(Spørgsmål omkring aflevering kan rettes til tlf. 75420350 eller ssp@km.dk)
Afleveringsfristen er fredag den 30. november 2018
Hvis man er forhindret i at aflevere inden for tidsfristen, bedes man kontakte vedkommende præst eller
Ribe Kordegnekontor.

Med venlig hilsen

Signe von Oettingen
Tlf. 2151 1775
siv@km.dk

Torben Bramming
Tlf. 7542 5900/2185 2381
tbramming@stofanet.dk

Tilmeldingsskema
Konfirmation 2020
Undervisningsåret 2019/2020
Alle felter bedes udfyldt

Afleveringsfrist fredag den 30. november 2018

Hold nr.:_______________________________________________________________
(se vedlagte brev)
Konfirmandens navn:____________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________

Cpr. nr.:_______________________________________________________________

Skole og klasse:_________________________________________________________

Telefonnummer:________________________________________________________

Mailadresse(r):_________________________________________________________
(Skriv venligst tydeligt)
Dåbsdato og kirke:______________________________________________________
Konfirmandens navn må annonceres i dagspressen, i kirkebladet og på kirkens hjemmeside:
Ja____ Nej____
Konfirmandens adresse må annonceres i dagspressen, i kirkebladet og på kirkens hjemmeside:
Ja____ Nej____
Foto af konfirmanden må sættes i kirkebladet og fremgå af kirkens hjemmeside og i
dagspressen:
Ja____ Nej____

__________________________________________________
Forældreunderskrift

