6. september 2018

Kære konfirmand og forældre!
Så er vi kommet godt i gang, og jeg vil kort informere om to særlige dage her i september.
Som det fremgår af årsplanen, skal konfirmanderne og jeg være sammen
hele skoledagen onsdag den 12. september.
Så i næste uge er det ikke torsdag men onsdag, vi mødes.
Konfirmanderne møder kl. 8.00 i Søndermarkskirken. Undervejs vil jeg servere lidt formiddagsbrød
samt rugbrød til frokost. Den behøver altså ikke have madpakke med.
Dagen slutter med besøg hos Kirkens Korshær på Flegmade, hvorfra de får fri. Jeg håber, at alle
selv kan komme hjem derfra.
På årsplanen har jeg også noteret
høstgudstjenesten søndag den 23. september kl. 14.00
Jeg håber, at mange konfirmander og gerne med familie, kan komme. Ved gudstjenesten vil jeg
gerne præsentere mine nye konfirmander samt have dem til at hjælpe. De må derfor gerne mødes
med mig i Kirkestuen (lokalet i Søndermarkskirken) senest 13.45 for at fordele opgaverne.
Konfirmanderne må meget gerne medbringe lidt ”høstsager” – det kan være en pose æbler fra
haven, et par majs, et brød, en buket fra skoven – hvad som helst. Det håber jeg, at I har lyst til.
(Jeg sørger for, at der er lidt ekstra at tage af ved kirken.)
Forløbet bliver, at de bærer ’høstbordet’ ind i kirken. Når bordet er dækket og kirken pyntet, stiller
konfirmanderne sig så ved døbefonden. Jeg vil så ganske kort præsentere dem som det hold, jeg i
år skal undervise, inden gudstjenesten fortsætter med orgelspil og indgangsbøn.
Når orglet spiller til slut i gudstjenesten, må konfirmanderne gerne hjælpe med at bære høsten ud,
hvor der foran kirken (håber på tørvejr) vil være auktion til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Efter gudstjenesten er der kaffebord for menigheden i Søndermarkshuset. Der er I som familier
også velkomne. Da det ikke er en del af undervisningen, vil jeg gerne have en mail senest tirsdag
den 18., hvis I vil være med - og hvor mange. Så ved vore frivillige, hvor meget æblekage, der skal
laves.
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