Barsel
Fra den 1. oktober går jeg på barsel. Det bliver derfor desværre ikke mig, der
kommer til at følge jer gennem konfirmationsforberedelsen eller til selve konfirmationen. De tre menighedsråd indstiller en barselsvikar til embedet, og så
snart jeg ved hvem, der bliver barselsvikar, giver jeg jer besked.

Dato for konfirmationer

Her finder du også link til Facebook-side samt mulighed
for tilmelding til kirkernes nyhedsmail

sevelkirke.dk - herrupkirke.dk - trandumkirke.dk

Søndag den 26. april kl. 10:30 i Trandum Kirke
Søndag den 3. maj kl. 10:30 i Sevel Kirke
Søndag den 10. maj kl. 10:30 i Herrup Kirke

Konfirmationsforberedelse
2019 - 2020
Sevel - Herrup - Trandum

Tilmelding
Hej

Jeg hedder Camilla Hansen og er sognepræst
ved Sevel, Herrup og Trandum Kirker.
Efter sommerferien tilbyder jeg
konfirmandforberedelse til alle, som bor i
Sevel, Herrup og Trandum sogne og går i 7.
klasse. Kom og vær med!
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
sende en sms eller ringe på 2045 7422. Du
kan også skrive til mig på mail cah@km.dk
Jeg glæder mig til at møde jer og lære jer at
kende!
De bedste hilsner
Sognepræst Camilla Hansen

Kære kommende konfirmander år 2020 og jeres forældre!

I foråret 2020 fejrer vi konfirmation.

Tilmelding til konfirmation og konfirmationsforberedelse sker i forbindelse
med ”En søndag ved søen”, som er en friluftsgudstjeneste ved Stubbergård
Sø den 18. august. Du kan se programmet på bagsiden af denne folder.
Er I forhindrede i at komme til ”En søndag ved søen”, vil jeg bede jer
kontakte mig på email eller telefon.
Fællesskab
Konfirmationsforberedelsen går i år på to ben, idet vi som noget nyt har
indledt et samarbejde med Ungdomsskolen. Hver anden onsdag er der
konfirmationsforberedelse sammen med præsten. De øvrige onsdage er der
fællesskabende aktiviteter i form af teambuilding, hygge og lektielæsning i
Vinderup Hallens Café (ligger i kælderen under hallen) og i Hallen. Dette står
Ungdomsskolen for, og der vil være to voksne fra Ungdomsskolen sammen
med konfirmanderne.
Med dette nye tiltag er konfirmandforberedelsen med til at styrke og skabe
gode rammer for fællesskabet i de nye 7. klasser på Vinderup Realskole, og
jeg håber, at det bliver til glæde for alle.
Desuden betyder det, at man kan tage skolebussen til Vinderup onsdag
morgen som på øvrige dage.

Frem mod den store dag er der konfirmandforberedelse.
Der er mulighed for at gå til konfirmandforberedelse lokalt hos din lokale
sognepræst. Da du bor i Sevel, Herrup og Trandum pastorat, modtager du
dette brev, hvor jeg har skrevet lidt om, hvordan konfirmandforberedelse i
2019/2020 ser ud i Sevel, Herrup og Trandum sogne.
Konfirmationsforberedelse
Der er konfirmationsforberedelse hver anden onsdag kl. 8:00 - 9:45 i Sevel
Kirkehus, Klostervej 3.
Når konfirmandforberedelsen er slut, følger jeg konfirmanderne til bus nr. 72,
som kører til Vinderup. Herfra skal konfirmanderne selv gå til Vinderup
Realskole. Det er selvfølgelig menighedsrådene, der betaler
bussen. Konfirmander, som ikke skal til Vinderup Realskole bedes kontakte
mig, så finder vi en løsning.
Vi mødes til konfirmationsforberedelse første gang onsdag den 28. august kl.
8:00 i Kirkehuset i Sevel.

Foreløbig kalender for konfirmationsforberedelsen 2019/2020

Der er konfirmationsforberedelse i Kirkehuset i Sevel følgende onsdage fra
8.00 - 09:45: 28. august, 11. september, 25. september, 9. oktober,
23. oktober, 6. november, 20. november og 4. december.
Der er fællesskabende aktiviteter i Vinderup Hallen følgende onsdage fra
8:15 - 10:15: 4. september, 18. september, 2. oktober, 30. oktober,
13. november, 27. november og 11. december.
Følgende dage er der planlagt heldagsarrangementer for alle konfirmander i
Gl. Vinderup Kommune. Jeg vil bede jer reservere datoerne allerede nu, da
vi de to dage slutter senere end normal skoletid. Det drejer sig om:
Fredag den 25. oktober: Århus-tur.
Fredag den 13. marts: Gospeldag.
(Der tages forbehold for ændringer)

