Angående konfirmationsforberedelse og konfirmation i
2019/2020
Kære forældre til kommende konfirmander,
Etableringen af 7. klasserne har været i opbrud i de senere år pga. politiske reformer. Det har givet
efterdønninger for planlægningen af konfirmationsforberedelsen og konfirmationerne.
Baseret på de senere års erfaringer har vi i Grundtvigskirken nu valgt, at vi vil tilbyde, at
konfirmanderne fremover bliver konfirmeret sammen med dem, de har gået i klasse med i 6.
klasse.
På den måde kan vi fremover tidligt udmelde en konfirmationsdato, som I som forældre kan regne
med.
Det betyder, at konfirmationsdatoerne i 2020 bliver:
den 19. april kl. 9.30 for de børn, der går i 6.a i år (skoleåret 2018/2019)
den 26. april kl. 10.00 for de børn, der går i 6. d i år (skoleåret 2018/2019)
den 8. maj for de børn, der går i 6. b (kl.09.30) og 6. c (kl.11.30) i år (skoleåret 2018/2019)
Børn i den kommende K-klasse kan blive konfirmeret d. 19. april kl. 11.30 eller sammen med den
klasse, de tidligere har gået i.
Klokkeslettet kan eventuelt ændres afhængig af holdenes størrelse, men datoen for
konfirmationerne ligger fast.
Skal dit barn gå i skole et andet sted end i Rørkjær skole og til konfirmandforberedelse i en anden
kirke, men fortsat konfirmeres her i Grundtvigskirken, skal I give besked til præsterne her i kirken,
så vi ved, at de skal konfirmeres her.
Forældre skal selv sørge for at tilmelde deres børn til konfirmationsforberedelsen.
Her i Grundtvigskirken har vi indskrivning til konfirmationsforberedelse tirsdag den 4. juni fra kl.
16.00 - 18.00 i kirkens lokaler. Indskrivningsblanketten kan printes ud fra på kirken hjemmeside:
www.grundtvigskirken.dk
Hvis I ikke har mulighed for at komme tirsdag den 4. juni, så kontakt os på mail eller telefon.
Selve konfirmationsforberedelsen begynder i uge 36 og finder sted onsdag eller torsdag morgen
fra kl. 8.00 til kl. 9.30 i kirkens lokaler.
Med venlig hilsen
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