
HJEMBÆK-SVINNINGE SOGN 

Kirkevej 6B – 4520 Svinninge 
Tlf.: 61 27 28 46 – asha@km.dk 

www.svinningekirke.dk 

 
                  

 

                                                

Svinninge, september 2020 

Hej kommende konfirmander og forældre 

 

Nu går vi i gang med konfirmandforberedelse for dem, der skal konfirmeres i Svinninge eller 

Hjembæk i foråret 2021. Vi håber, vi har mulighed for at fylde kirkerne til den tid. 

 

Forløbet 
Første del af forløbet består af 5 søndage: 

6. sept., 4. okt., 8. nov., 6. dec. og 10. jan. 

Disse søndage mødes vi til gudstjeneste i Svinninge Kirke kl. 10.30. Herefter spiser vi 

frokost i Sognehuset, Kirkevej 4 (husk madpakke) og har forberedelse indtil kl. 15.00. 

 

Gudstjenester er en del af forberedelsen, og man skal nå at have været til 10, før man kan 

blive konfirmeret. De første fem giver sig selv på de ovenfor nævnte datoer. Vi har desuden 

to freestyle-gudstjenester, som er obligatoriske for konfirmanderne: 26. nov. i Svinninge 

Kirke og 24. februar i Kundby Kirke. Begge gange kl. 17.00 (her er forældre meget 

velkomne). De to gudstjenester tæller naturligvis i regnskabet. 

 

Det er en god idé at skrive disse datoer i kalenderen med det samme, for det er vigtigt, at 

alle er med. Send en mail til mig, hvis konfirmanden bliver forhindret eller syg. 

 

Til foråret har jeg i fællesskab med præsten i Kundby planlagt en filmaften, en 

pilgrimsvandring fra Kundby Kirke til Svinninge Kirke 24. marts (ca. 16.00 – 19.00 med 

spisning) - og en heldagstur til København 15. april (skolefri den dag). Endelig bliver der 

generalprøver i ugen op til første konfirmationsdag. Men det hører I alt sammen mere om 

efter jul. 

 

Jeg har to faste hjælpere, som vil bistå med 

undervisningen: 

Elsebeth Dyekjær Kruse og Jóannes Holm.  

 

Med venlig hilsen                               Elsebeth             Jóannes 
 

 

 

 

Asbjørn Hansen, sognepræst 

  



Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2020-2021 
 

 

Konfirmanden: 

 

Navn: ____________________________________________ cpr: ____________________ 

 

 

Adresse: _____________________________________________ mobil:________________ 

 

 

Forældrekontakt: 

 

Navn/navne: _______________________________________________________________ 

 

   

Mobil: _______________    Forældre-email: _______________________________________ 

 

 

Konfirmation: 

 

Man kan frit vælge mellem de tre konfirmationsdatoer. 
 

Jeg vil gerne konfirmeres i (understreg)…. 

 

Svinninge søndag d. 25. april    /    Hjembæk fredag d. 30. april    /    Svinninge søndag d. 2. maj 

 

 

 

Dato:_____________  Forældreunderskrift:___________________________________ 
 

Med min underskrift giver jeg også tilladelse til, at konfirmandens navn må trykkes i de lokale aviser / kirkeblad 

og på sognets hjemmeside, samt at fotos fra konfirmandarbejdet kan benyttes til kirkeblad eller på kirkens 

hjemmeside. 

 

Særlige ønsker eller hensyn: 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

 


