Konfirmationsforberedelse
2020 - 2021
Sevel - Herrup - Trandum

Efterårets konfirmationsforberedelse (til og med december)
Fra Sevel kører der bus til Vinderup Realskole efter forberedelsen og
Menighedsrådet betaler jeres billet dertil.
Kære kommende konfirmander

Søndag 16/8 kl. 10-13
En Søndag ved Søen. Tilmelding til konfirmandforberedelse (Se bagsiden)
Onsdag 2/9 kl. 8-10

Efter sommerferien starter konfirmationsforberedelsen for jer, som skal
konfirmeres i Sevel, Herrup og Trandum kirker i 2021.

Onsdag 9/9 kl. 8-10

Jeg kommer til at varetage forberedelsen som jeres præst nu i efteråret. Jeg
er barselsvikar og ansat frem til 31. december. Mit navn er Lise, jeg bor i
Viborg med min familie, og jeg har nogle års erfaring som præst.

Torsdag 17/9 kl. 17-19
Ung-gudstjeneste i Sevel Kirke med efterfølgende spisning i konfirmandstuen.

Planen her i hæftet er over konfirmations-forberedelsen året ud. Der er altså
ikke forberedelse i december. Vi mødes i konfirmandstuen i Sevel på
onsdage kl. 8. Plan for forårets forberedelse får I senere. Til forberedelsen til
konfirmation hører også, at I skal komme til gudstjeneste 10 gange.
Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse ved en gudstjeneste; ”En
søndag ved søen” (se bagsiden). Tag gerne familien med.
Det er mit håb, at vi vil få nogle gode timer sammen. Og jeg glæder mig
rigtig meget til at møde jer!

Onsdag 16/9 kl. 8-10

Onsdag 23/9 kl. 8-10
Onsdag 30/9 kl. 8-10

Onsdag 7/10 kl. 8-10
Onsdag 21/10 kl. 8-10
Onsdag 28/10 kl. 8-10

Onsdag 4/11 kl. 8-10
Onsdag 11/11 kl. 8-10

sevelkirke.dk
herrupkirke.dk
trandumkirke.dk

Onsdag 18/11 kl. 8-10

Med venlig hilsen
Lise Uhrskov

Onsdag 25/11 kl. 8-10

Konfirmation 2021

25. april i Herrup Kirke
2. maj i Trandum Kirke
9. maj i Sevel Kirke

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

Har du spørgsmål, er du velkommen til at
sende en sms eller ringe på 2045 7422. Du kan
også skrive til mig på mail lu@km.dk
Jeg glæder mig til at møde jer og lære jer at
kende!

Lise

