Vejle den 1. juni 2018

Kære kommende konfirmander og forældre fra Sct. Norbert Skole!

I elever, som efter sommerferien går i 7. klasse, inviteres til at deltage i
konfirmationsforberedelsen med henblik på at blive konfirmeret foråret 2019.
Hvis du allerede nu ved, at du ikke ønsker at følge denne forberedelse eller ønsker at blive
konfirmeret i Folkekirken, så læg brevet til side. Men vær venligst 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 alle sammen både til forberedelsen og konfirmationen.
Konfirmationen bliver kl. 10.30 i Søndermarkskirken
7. a søndag den 5. maj ved Karsten og 7. b søndag den 12. maj ved Maibrit
Nicolai Kirke skal restaureres og er lukket fra 1. juli i år til 30. november 2019. Derfor kommer I til
at gå til præst i Søndermarkshuset onsdage fra 8-9.30 og blive konfirmeret i Søndermarkskirken.
Undervisningen tilrettelægges, så det passer med bybus op på Søndermarken og tilbage til
skolen. Første gang ”til præst” er onsdag den 29. august.
For 7. a er der indskrivningsgudstjeneste søndag den 26. august kl. 10.30 i Søndermarkskirken
ved Karsten. Efter gudstjenesten går alle over i Søndermarkshuset til en kort orientering.
For 7. b er der indskrivningsgudstjeneste søndag den 19. august kl. 10.30 i Sct. Maria ved Maibrit.
Der vil også være en kort orientering bagefter.

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
du skal lære om, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af et kristent fællesskab
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
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