Til dig, der går i 6. klasse, og
som efter sommerferien skal gå til konfirmandundervisning her i

I Ringsted Sogn kan du blive konfirmeret, når du går i 7. klasse.
Da du blev døbt som lille, var det de voksne, der sagde Ja på dine vegne. Ved din konfirmation er
det dig selv, der siger Ja til den kristne tro – og Gud gentager det løfte, der blev givet, da du blev
døbt, nemlig løftet om altid at være der for dig.
Måske er du i tvivl, om du nu tror ”rigtigt” eller tror ”nok” til at blive konfirmeret. Men troen kan
ikke måles. Tro handler også om tvivl. Din konfirmation handler derfor ikke om, hvor ”meget”
eller hvor ”lidt” du tror, men om at du siger Ja til, at Gud er en del af dit liv.
Når du går til konfirmandundervisning, bliver du undervist af en af vores præster. Du kommer
også til at møde vores sognemedhjælper Kitzi, vores organister og andre, der arbejder i dine kirker.

Vi kan desværre endnu ikke oplyse, hvornår din undervisning ligger og begynder eller hvem, der
skal undervise dig. Vi lover at give dig information, så snart vi ved noget. Vi hører gerne fra dig, så
derfor skal du og dine forældre udfylde tilmeldingsblanketten på næste side eller downloade den
fra vores hjemmeside www.ringstedsogn.dk. Blanketten lægger du i en kuvert i postkassen ved
Sognegården, Klostervænget 2A, Ringsted. Du kan også maile den til os via sikker post – gå ind på
hjemmesiden, scroll ned i bunden til venstre og find ”Sikker post”. Seneste tilmelding den 26. juni.
De oplysninger, som vi indsamler via tilmeldingsblanketten, skal vi bruge, når vi kontakter jer i
forbindelse med undervisningen. Oplysningerne bliver makuleret efter fem år. Endvidere skrives
barnets CPR-nummer ind i vores elektroniske kirkebog, når konfirmationen har fundet sted.

Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsener fra
Otto, Janne, Kitzi, Hanne og Henrik

