Esbjerg 18. februar 2019

De sidste uger med konfirmandundervisningen for Willy Christiansens hold
Kære konfirmander og konfirmandforældre,
Her er lidt informationer på falderebet:
Efter påske er der ikke længere konfirmandundervisning. Derfor bliver forløbet sådan her:
I uge 9 møder alle (alle) konfirmander onsdag den 27. februar klokken 8 i Grundtvigskirken. Her får vi
besøg af Folkekirkens Nødhjælps Sultkaravane. Det er unge mennesker i tyverne, der har besøgt nogle af
verdens fattigste lande og vil bruge formiddagen sammen med os og fortælle, hvordan det er at leve der.
Der bliver i løbet af formiddagen serveret lidt frugt, og vi slutter af til middag med pizza og en andagt. Vi er
færdige omkring klokken 12.30.
Mit torsdagshold møder også onsdag den 27. februar klokken 8 i Grundtvigskirken - til gengæld er der ikke
undervisning torsdag.
**Besøget af Folkekirkens Nødhjælps Sultkaravane er en optakt til nødhjælpsindsamlingen søndag den 10.
marts klokken 11, hvor både konfirmander og forældre og andre er velkomne til at melde sig hos vores
indsamlingsleder, kordegn Jens Peter Kristensen, på 76 11 96 00 (eller bare dukke op på dagen).
Lørdag den 2. marts klokken 14 til 20 har vi Gospeldag. Vi har fået en erfaren gospelsanger til at komme at
lære os nogle sange i løbet af lørdag eftermiddag, og så vil vi gerne invitere forældre, bedsteforældre,
søskende og naboer til en ”koncert” lørdag aften den 2. marts klokken 19 i Grundtvigskirken, hvor
konfirmanderne vil vise, hvad de har lært. Det slutter klokken 20.
I uge 14 maler vi ikoner, så husk tøj, der må komme maling og lim på (malingen går ikke af i vask). Her
møder onsdagsholdet i Grundtvigskirken klokken 8, (det er onsdag den 3. april ), men bliver i kirken hele
dagen indtil klokken 14, hvor de har fri (jeg har talt med Lasse Dreier om det). Torsdagsholdet møder
torsdag den 4. april klokken 8 i Grundtvigskirken, men bliver i Grundtvigskirken hele dagen indtil klokken
14, hvor de har fri (jeg har talt med Lasse Dreier). Vi serverer lidt frugt og en let frokost begge dage.
I uge 15 er der generalprøver efter det skema, jeg sender med konfirmanderne hjem. Konfirmanderne
møder med de konfirmander, de skal konfirmeres sammen med. De, der skal konfirmeres klokken 9.30,
møder onsdag den 10. april klokken 8 i Grundtvigskirken, og de, der skal konfirmeres klokken 11.30, møder
frem i Grundtvigskirken torsdag den 11. april klokken 8, hvor vi vil gennemgå hele
konfirmationsgudstjenesten, hvordan man går, hvor man sidder m.m., så ingen vil være i tvivl på selve
dagen)
I uge 16 er der påskeferie og efter påske er der ingen undervisning.
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Foto: Hvis man ønsker et fællesbillede af dem, man konfirmeres sammen med, kan man betale 160 kroner
til mig, eller man kan betale til mig via Mobil Pay, husk at oplyse navnet på konfirmanden, så jeg kan
identificere, hvem der har betalt.
På konfirmationsdagen fredag den 17. maj 2019 bedes alle (også forældre og gæster) møde hhv. klokken
9 og klokken 11, så vil der være plads til at blive fotograferet, at finde sin plads og gøre sig klar til
Gudstjenesten. Der vil være reserveret en stolerække til hver familie, den består af 9 (ni) stole, den ene
optages af konfirmanden. Øvrige gæster finder deres plads på de ledige sæder i kirken. Konfirmationsgudstjenesten tager en times tid.
Er der ellers noget, spørgsmål etc. så kontakt mig.
Med mange venlige hilsner
Sognepræst Willy Christiansen, Mobil +45 4068 3863
www.grundtvigskirken.dk
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