Kære konfirmander og forældre
i den kommende 7A på Strandskolen

Nu skal du snart begynde i 7. klasse og dermed har du også muligheden for at blive konfirmeret. Jeg hedder
Simon Kangas Larsen og er præst ved Ellevang Kirke og jeg skal står for konfirmationsforberedelsen og
konfirmationen af 7A næste forår. Det ser jeg meget frem til!
Det hele begynder ved en gudstjeneste og efterfølgende informationsmøde, som I hermed er inviteret til.
Søndag den 19. august kl.10.00 i Ellevang Kirke
Gudstjenesten og mødet bagefter er for både konfirmander og forældre. Her vil jeg fortælle mere om hvad
der skal ske til konfirmationsforberedelsen og jeg vil svare på de spørgsmål I måtte have.
Herefter vil konfirmandforberedelsen foregår torsdage kl.13.05-15.30 i efteråret 2018 samt to hele dage i
foråret 2019.
På næste side er en foreløbig samlet oversigt over undervisningsgange og udflugtsdage. Der er også et par
aftner særligt for jer forældre. Dem vil jeg også gerne I noterer. Mere info følger.
I vil altid kunne finde de aktuelle undervisningsplaner og andre informationer på kirkens hjemmeside:
www.ellevangkirke.dk/konfirmand
NB! Konfirmanden skal senest 12. august være tilmeldt konfirmandundervisningen. Det sker via
hjemmesiden.
Alle er velkomne til at deltage i undervisningen, også selv om man ikke har besluttet, om man vil
konfirmeres.
Første undervisningsgang er torsdag d. 6. september. Her skal du medbringe en ting fra din navngivning
eller dåb.
Har I spørgsmål inden vi ses til august er I velkommen til at kontakte mig.
Bedste hilsner og god sommer!

SIMON KANGAS LARSEN
Sognepræst i Ellevang Kirke
www.ellevangkirke.dk
skl@km.dk – 20 31 30 41

KONFIRMANDUNDERVISNING – STRANDSKOLEN 7A 2018-2019
Søndag den 19. august kl. 10:00: Konfirmationsstartgudstjeneste og infomøde
6.september kl.13.05-15.30
11. september kl. 17:00:
For hele familien: Koncert med Sigurd Barrett for hele familien i Ellevang Kirke – herefter spisning.
13. september kl.13.05-15.30
20. september kl.13.05-15.30
27. september kl.13.05-15.30
4. oktober kl.13.05-15.30
Uge 41 Studieuge FRI
Uge 42 Efterårsferie FRI
25. oktober kl.13.05-15.30
30. oktober kl. 19: For forældre:
Foredrag om Unge og Tro ved Søren Østergaard – forsker fra CUR
1. november kl.13.05-15.30
8. november kl.13.05-15.30
15. november kl.13.05-15.30
22. november kl.13.05-15.30
29. november kl.13.05-15.30
6. december kl.13.05-15.30

FORÅR 2019.
15. januar kl. 19-21: Møde for forældrene i Ellevang Kirke.
De hele dage:
28. marts kl.8.30-14.30 HEL DAG
25. april kl.8.30-14.30 HEL DAG
Torsdag den 9.maj kl.13.05-15.30 generalprøve
SØNDAG 12. MAJ 2019 KL. 09:30: 7A KONFIRMERES I ELLEVANG KIRKE KL. 9:30
(Samme dag konfirmeres 7B og 7C i Risskov kirke).
Plan med forbehold for ændringer.
Den aktuelle udgave ligger på www.ellevangkirke.dk/konfirmand

