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KONFIRMANDUNDERVISNING 201920 I SULDRUP
Kære konfirmander og forældre
Vi glæder os til konfirmand og de to første gange bliver:

TIRSDAG D. 17. SEPTEMBER 2019
KL. 13.15 – 15.00 I SOGNEHUSET
og

OPSTART GUDSTJENESTE MED FORÆLDRE (MINDST 1 FORÆLDER)
SØNDAG D. 22. SEPTEMBER KL. 10.30 I SULDRUP KIRKE
OG BAGEFTER MØDES VI I SOGNEHUSET LIGE VED SIDEN AF KIRKEN
TIL PIZZA & INFORMATION & SPØRGSMÅL
Anden gang håber vi efter gudstjenesten i Suldrup Kirke at se og hilse på jer forældre og
konfirmander samtidig. Og her vil vi fortælle om at gå til konfirmand.
Vi forventer at det samlede arrangement slutter senest kl. 13.00.

Man kan gå til konfirmandundervisningen, selvom man eventuelt ikke skal konfirmeres eller tilhører
en anden (fri)-kirke (eller religion) og er nysgerrig.

EFTERÅRET 2019
Undervisningen finder normalt sted i Suldrup Sognehus og kirke
Hver tirsdag fra kl. 13.15 til 15.00. Der bliver ikke tid til at gå i byen først fra skolen.
Vi laver en oversigtsplan med datoer indtil jul, som I får ved opstart.

En særlig dag m koncert kl. 16.30 i Suldrup Kirke
Sæt X i kalenderen fredag d. 22. november, hvor vi mødes i Sognehuset kl. 12.00 til
gospelworkshop m/Rune Herholdt.
Vi slutter med Gospelkoncert i Suldrup Kirke kl. 16.30 – 17.30. Koncerten er for familie,
søskende, venner, bekendte og naboer = for ALLE.
Og en aften om

Side 2 af 2

Mediemod (for voksne, men med børnepasning og mad for alle indlagt)
Onsdag d. 25. september kl. 17.00 – 19.00. Spisepause midt i foredraget kl. 17.40.

FORÅRET 2020
Undervisningen bliver på samme tidspunkt og dertil en heldags konfirmandundervisning.
Konfirmationsgudstjenesterne 2020
Sønderup Kirke søndag d. 26. april kl. 10.30
Suldrup Kirke søndag d. 3. maj kl. 9.00 (7C) og kl. 11.00 (7D)

TILMELDING TIL KONFIRMANDUNDERVISNINGEN – GIV GERNE BESKED SNAREST
Digital tilmelding m Nem id: man bliver guidet igennem. Begge forældre skal give samtykke.
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
(linket kan kopieres over i browseren eller tryk på ”Ctrl.” tasten samtidig med venstre-museknap-klik).
I får en bekræftelse på e-mail om, at I er tilmeldt.
Tilmeld jer snarest med digital tilmelding 😊
Tilmeldingsseddel kan fås ved henvendelse til Helge, hvis det kokser m digitaltilmelding. E-mail:
helma@km.dk
Kontakt endelig Helge hvis I har spørgsmål.
Med venlige hilsener fra
Sognepræst Helge Maagaard tlf. 9865 3037.
E-mail: helma@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Kofod

