
Konfirmand 

2022 

2023 

Faaborg – Diernæs – 

Avernakø – lyø 

Horne – Svanninge  



 

Velkommen som konfirmand i Faaborg, Diernæs, Avernakø, Lyø, Horne og 

Svanninge sogne! Som elev i 7. klasse har du mulighed for at følge konfirmand-

undervisningen i skoletiden. At gå til præst er sammen med dåben nødvendigt for 

at blive konfirmeret. 

For konfirmander fra Faaborg, Diernæs og Horne finder undervisningen sted i 

Faaborg.  

Elever fra Øhavsskolen undervises om tirsdagen; elever fra Enghaveskolen om 

onsdagen. Vi mødes første gang hhv. 25. okt. kl. 8.10 og 26. okt. kl. 8.15 i 

kirken. 

For konfirmander fra Svanninge finder undervisningen sted i Svanninge 

præstegård. 

Der er MØDEPLIGT til undervisning – og alle konfirmander skal gå til højmesse 

mindst 8 gange i løbet af året! 

Nye konfirmander bosiddende i Faaborg, Lyø og Avernakø sogne samt deres 

familier inviteres til velkomstgudstjeneste søndag den 9. oktober kl. 11.00 i 

Faaborg kirke. 

Nye konfirmander bosiddende i Diernæs og konfirmander fra Enghaveskolen 

samt deres familier inviteres til velkomstgudstjeneste søndag 9. oktober kl. 9.30 

i Diernæs kirke.  

Nye konfirmander bosiddende i Horne sogn samt deres familier inviteres til 

velkomstgudstjeneste søndag den 25. september kl. 10 i Horne kirke. 

Nye konfirmander bosiddende i Svanninge sogn samt deres familier inviteres til 

velkomstgudstjeneste søndag den 25. september kl. 11 i Svanninge kirke. 

 

Efter velkomstgudstjenesterne finder indskrivning sted. Udfyld og medbring 

derfor blanketten til højre. Er du ikke døbt, kan vi aftale dåb i løbet af vinteren. 

 

  



 

Tilmeldingsblanket 

ALLE FELTER SKAL UDFYLDES 

 

Navn________________________________________________________________ 

Adresse______________________________________________________________ 

CPR-NR. ____________________________________________________________ 

Konf. mobil __________________________________________________________ 

Konf. mail ___________________________________________________________ 

TLF. hjem____________________________________________________________ 

 

Sæt ring! 

Døbt: ....................................................................................  JA NEJ 

Må dit navn offentliggøres i aviser mm.? ...........................   JA NEJ 

Må billeder med dig taget i undervisningen/gudstjenesten 

vises på kirkens facebook/hjemmeside ...............................  JA NEJ  

Skole ___________________________________________  Klasse _________________ 

 

Konfirmationsdato__________________________ i ________________________ Kirke 

 

Underskrift af begge forældre:___________________________________________ 

                  

           ___________________________________________ 

 

 

MEDBRINGES I UDFYLDT STAND TIL VELKOMSTGUDSTJENESTEN ELLER 

FØRSTE UNDERVISNINGSDAG! 

  



KONFIRMATIONS DATOER 2023 
 
Horne kirke: Fredag d. 5. maj kl. 10.00 (Store Bededag) 
 
Falsled Kirke: Fredag d. 5. maj kl. 11.00 (Store Bededag) 
 
Svanninge kirke: Lørdag den 6. maj kl. 11.00 
 Søndag den 7. maj kl. 11.00 
 
Diernæs Kirke: Søndag d. 30. april kl. 9.30. Diernæs-konfirmander fra 
Øhavsskolen + Diernæs-konfirmander fra Enghaveskolen 
 
Faaborg Kirke: Søndag d. 30. april kl. 11.00.  
Faaborg-konfirmander fra Enghaveskolen 
 
Faaborg Kirke: Fredag d. 5. maj (Store Bededag) 
Faaborg-konfirmander fra Øhavsskolen 

kl. 9,30: Konfirmander født i januar, februar og marts 
kl. 11,30: Konfirmander født i april, maj og juni 
OBS.: I tilfælde af små hold kan der evt. blive tale om kun 1 konfirmation kl. 10,30! 

  
Faaborg Kirke: Søndag d. 7. maj 
Faaborg-konfirmander fra Øhavsskolen 

kl. 9,30: Konfirmander født i juli, august og september 
kl. 11,30: Konfirmander født i oktober, november og december  
OBS.: I tilfælde af små hold kan der evt. blive tale om kun 1 konfirmation kl. 10,30! 

 
 

 


