Esbjerg i december 2020
Kære konfirmander (og konfirmandforældre)
Vi vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår - det har været
dejligt at være sammen med jer. Vi håber, at I vil nyde jeres juleferie på
trods af corona-restriktioner. I kan stadig komme til gudstjeneste i
Grundtvigskirken med de begrænsninger, der nu engang er.
Kirkegang i julen
Søndag den 20. december – 4. søndag i advent kl. 10.00: Højmesse ved Flemming Rishøj.
Torsdag den 24. december (Juleaften): Der kræves tilmelding ved kordegnen på telefon 76 11
96 00. Der er Juleaftensdag kun ledige pladser kl. 11.00, men I kan blive skrevet på venteliste.
kl. 11.00: Juleaftensgudstjeneste ved Jane Marie Sognstrup.
kl. 13.00: Børne- og familiegudstjeneste ved Willy Christiansen.
kl. 14.30: Juleaftensgudstjeneste ved Flemming Rishøj.
kl. 16.00: Juleaftensgudstjeneste ved Flemming Rishøj.
Fredag den 25. december (Juledag) kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Lørdag den 26. december (2. juledag) kl. 10.00: Højmesse ved Flemming Rishøj.
Søndag den 27. december (Julesøndag) er der ingen gudstjeneste i Grundtvigskirken.
Fredag den 1. januar 2021 (Nytårsdag) kl. 16.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Søndag den 3. januar 2021 (Hellig Tre Konger): Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Søndag den 10. januar 2021: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Vi mødes igen efter jul
i uge 2 hhv. onsdag den 13. og torsdag den 14. januar 2021. Hold
jer venligst opdaterede på vores hjemmeside og på Facebook.
Konfirmationerne 2021
Der er ikke meget, der tyder på de store ændringer i forhold til
corona-restriktioner i det kommende forår 2021. Derfor
planlægger vi præster konfirmationer med alle mulige forbehold.
I skal nok blive konfirmeret på den dag, I er blevet stillet i udsigt, men tidspunktet kan vi måske
blive nødt til at rykke - enten ved at vi aftaler det eller ved lodtrækning.
Der vil blive afholdt forældremøder inden vinterferien. Nærmere besked om tidspunktet kommer ud
i januar med konfirmanderne og på hjemmeside og Facebook.
Vi ses
Jane Marie Sognstrup og Willy Christiansen

