Konfirmationerne
Selve konfirmationerne ligger, som tidligere meldt ud:

Bededag fredag den 27. april 2018
Konfirmeres de, der nu går i 6a og b på Søndermarksskolen,
Og alle de der skal konfirmeres i Haslund eller Ølst

Søndag den 29. april 2018
Konfirmeres de, der nu går i 6 c eller d på Søndermarkskolen

Vi glæder os meget til at se jer efter sommerferien!

De bedste hilsner

Thomas Bau - thba@km.dk tlf. 50898225
Dorthe Adamsen- Dorthe.adamsen@Johanneskirken.dk
Tania Dondes Christensen - tdc@km.dk tlf. 86436824
Anne Hanson ANLH@km.dk (sognepræst Haslund- Ølst)

Kære konfirmander i Vorup/Haslund-Ølst sogne!

Mailen skal indeholde:
• Konfirmandens navn, konfirmandens fødselsdato og år. Konfirmandens
mobilnummer.

Efter sommerferien skal I begynde på Tirsdalens Skole i 7. klasse, dermed
er det også tid til at gå til konfirmationsforberedelse. Alle, der indtil nu
har gået på Søndermarks og/ eller bor i Vorup, Haslund eller Ølst skal gå
til forberedelse i Johanneskirken i Vorup.
Alle er meget velkomne til at deltage i undervisningen - også dem, der
ikke ved, om de vil konfirmeres.
Første gang er onsdag den 6 september.
I skal gå på samme tid hver onsdag kl 8.00 – 9.30. Alle I Johanneskirken,
indtil I skal konfirmeres.
I vil blive delt op i hold og I skal undervises af præsten fra Haslund-Ølst,
Anne Hanson, af Thomas Bau (Sognepræst johannekirken), Dorthe
Adamsen (kirke og kultur medarbejder Johanneskirken) og Tania Dondes
Christensen (sognepræst Johanneskirken). De, der bor I Haslund eller Ølst
vil så vidt muligt blive undervist af præsten derfra. I andre vil blive fordelt
på hold ved undervisningens begyndelse.
Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man følger
undervisningen og kommer til gudstjeneste 8 gange fordelt hen over hele
året. Det kan være til både gudstjenester om søndagen og til
gudstjenester og kirkelige handlinger i løbet af ugen.

Tilmelding senest den 18. August 2017 på mail:
vorupkonfirmand@gmail.com
Denne mail bruges kun til tilmelding. Har I spørgsmål, er I
velkomne til at skrive eller ringe til præsterne.

• Konfirmandens adresse, skole og klasse i 6. klasse samt skole og klasse
i 7. klasse.
• Moderens og faderens navne, adresser, telefonnumre, og
mailadresser
• Konfirmationskirke (Johanneskirken, Haslund eller Ølst)

Datoer
Torsdag den 7. september kl. 19.00
Torsdag den 7. september kl. 19.00 vil der være et informationsmøde for
konfirmander og forældre, – med kaffe og stand-up show. Det kommer til
at foregå i Johanneskirken. Vi håber, alle kan være med denne aften.

Fredag den 22. september
Stort rollespil i Fussingø for alle konfirmander i Randers, det skal vi
deltage i og konfirmanderne har fået fri fra skole for at kunne komme
med. Nærmere information senere.
Vend

