Skráningarblað

FERMINGARUNDIRBÚNINGUR 2016 - 2017

Fullt nafn barns: ___________________________________________
Kennitala:

___________________________________________

Skóli:

___________________________________________

Mikilvægt er að upplýsingar um skírnardag og stað fylgi með skráningu. Hægt er
að biðja um þær með því að senda tölvupóst á skra@skra.is—afrit af
persónuskilríkjum þarf að fylgja með.

Nafn móður:

___________________________________________

Lögheimili móður: __________________________Sími: _____________
Kt: _______________________ Netfang: ______________________

Nafn föður

______________________________________________

Lögheimili föður __________________________ Sími: _____________
Kt: _______________________

Netfang______________________

Fermingarbarn er með lögheimili hjá ___ Báðum foreldrum / ___ Móður /
___ Föður / ___ Öðrum

Ef hjá öðrum, þá hverjum_____________________________________

Fermingardagur vorið 2017
Dags: _____________

Klukkan: ________

Listi yfir fermingardaga vorið 2017 er að finna á síðu 3.

Til fermingarbarna Lágafellssóknar komandi árs 2017

Skírnardagur og –staður: _____________________________________

Komið þið blessuð og sæl
Nú styttist í fermingarárið ykkar. Af því tilefni köllum við
prestar Lágafellssóknar öll verðandi fermingarbörn
Lágafellssóknar sem fermd verða vorið 2017 og foreldra/
forráðamenn þeirra til kvöldguðsþjónustu í Lágafellsskóla
sunnudaginn 22. maí. Hefst athöfnin kl. 20:00
Eftir guðsþjónustuna fer fram skráning fermingabarna
ársins 2017.
Biðjum við ykkur vinsamlegast um að skrá þær upplýsingar
sem beðið er um á baksíðu þessa bæklings. Eins og fram
kemur er gefinn kostur á að skrá fermingardaginn vorið
2017. Fyrstir koma fyrstir fá. Skráning strax skiptir því
máli.
Biðjum við ykkur um að hafa bæklinginn með til
guðsþjónustunnar og afhenda hann þar.

Þetta bréf er sent öllum börnum árgangsins 2003 sem búsett eru í Lágafellssókn til kynningar,
án tillits til þess hvort þau eru skráð í þjóðkirkjuna eða ekki. Þetta er gert til þess að gefa öllum
börnum á fermingaraldri í sókninni kost á því að fá vitneskju um fermingarundirbúninginn í
kirkjunni.

Fermingartímar
Fermingarstarfið hefst í byrjun september og fer fram í
safnaðarheimili Mosfellsprestakalls, Þverholti 3.
Fræðslutímarnir verða einu sinni í viku, eftir skóla og fylgja börnin
sínum bekk. Einnig verður farið í fræðsluferð í Vatnaskóg.
Gjaldið fyrir fermingafræðsluna fer eftir gjaldskrá frá
innanríkisráðuneytinu.
Í haust verður fundur með foreldrum og forráðamönnum
fermingarbarnanna og verður hann nánar auglýstur síðar.
Viljum við að lokum benda á heimasíðu okkar www.lagafellskirkja.is.
Þar verða upplýsingar er varða fræðsluna birtar þegar nær dregur.

Skírnin

Í skírninni varst þú, kæra barn, helgað Jesú Kristi.
Fermingin er staðfesting skírnarsáttmálans, áminning
um að Guð er trúr og hann gleymir ekki loforðum sínum
sem hann gaf við skírnina.
Í fermingunni gengur þú í helgri athöfn fram fyrir
altari Drottins og staðfestir þann vilja, að leitast við af
fremsta megni að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins.
Það þýðir með öðrum orðum að þú viljir treysta Guði og
reyna að lifa eftir vilja hans; að elska Guð og náungann
eins og sjálfan þig og að koma fram við aðra eins og þú
vilt að þau komi fram við þig.

Fermingardagar vorið 2017
Við prestar og starfsfólk kirkjunnar hlökkum til að hitta ykkur í
guðsþjónustunni í Lágafellsskóla sunnudaginn 22. maí kl. 20:00.
Með hlýjum sumarkveðjum
Sr. Ragnheiður og sr. Arndís

26. mars
2. apríl
2. apríl
9. apríl
13. apríl
23. apríl
23. apríl
4. júní

Lágafellskirkja
Lágafellskirkja
Mosfellskirkja
Lágafellskirkja
Lágafellskirkja
Lágafellskirkja
Mosfellskirkja
Lágafellskirkja

kl. 10:30 og kl. 13:30
kl. 10:30
kl. 13:30
kl. 10:30 og kl. 13:30
kl. 10:30 og kl. 13:30
kl. 10:30
kl. 13:30
kl. 11:00

