Vejle, juni 2020

Til kommende konfirmander og forældre fra Søndermarksskolen
Om konfirmationsforberedelse 2020-2021
Hermed en invitation til at deltage i næste skoleårs konfirmationsforberedelse, med
henblik på konfirmation i foråret 2021. Invitationen gælder de elever, der i skoleåret
2020-21 kommer til at gå i 7. klasse på Søndermarksskolen.
Konfirmanden skal tilmeldes og registreres digitalt via sognets hjemmeside.
Vælg skole og klasse på https://www.vejle-sct-nicolai.dk/undervisning/konfirmander/

Hvis du allerede nu ved, at du hverken ønsker at gå til undervisning eller at blive
konfirmeret, kan du blot lægge brevet til side. Men vær opmærksom på, at
invitationen til at deltage også gælder dig, som ikke er døbt eller er usikker på, om du
vil konfirmeres.
Vi præster glæder os til at mødes med jer både til undervisning og konfirmation.
Konfirmation bliver Bededag, fredag den 30. april 2021 kl. 10.00.
Undervisningen af 7.A varetages af Bente, og konfirmationen bliver i Løget Kirke.
Tirsdag den 25. august kl. 19.00 inviteres forældre og konfirmander til sang,
informationer og mulighed for at stille spørgsmål i Løget Kirke. Første gang ”til præst”
mandag den 31. august. Efter sommerferien modtager de tilmeldte flere informationer
via den registrerede mail.
Undervisningen af 7.B varetages af Karsten, og konfirmationen bliver i Søndermarkskirken. Tirsdag den 25. august kl. 19.00 inviteres forældre og konfirmander til sang,
informationer og mulighed for at stille spørgsmål i Søndermarkskirken. Første gang
”til præst” mandag den 31. august. Efter sommerferien modtager de tilmeldte flere
informationer via den registrerede mail.
Undervisningen vil foregå mandage efter skolens sidste undervisningstime.

Der er nogle rammer for konfirmationen, som du skal kende:
Du skal være døbt med den kristne dåb
Du skal være fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste
Det betyder:
Du skal døbes inden konfirmationen, hvis du ikke er døbt endnu
Du skal, mens du går til præst, deltage i offentlige gudstjenester min. 8 gange
Du skal trofast følge hele konfirmationsforberedelsen
Med venlig hilsen og god sommer
Sognepræst Karsten Petersen
Bøgevang 15, 7100 Vejle
Tlf. 75820473 / 29472039
Mail: khpe@km.dk

Sognepræst Bente K. Rosenkrants
Eskimovej 1, 7100 Vejle
Tlf. 30893241
Mail: bero@km.dk

