Velkommen til præst

Den ugentlige undervisning:
Undervisningen foregår i Niær konfirmandstue, Niærvej 7, 8450 Hammel på tirsdage i
tidsrummet 12.00‐13.20. Skoleferier og fagdage på skolen er undtaget.

Generalprøve:
Tirsdag d. 7. maj kl. 12.00 – 13.15: Generalprøve i Sall kirke.
Konfirmation:

Transport til konfirmandstuen: Haurum og Sall kirke sponsorerer minibus. Undervisningen
er mobil/tabletfri zone medmindre man skal bruge dem som arbejdsredskab.

Konfirmation i Sall kirke søndag d. 19. maj kl. 10.30

Minibus afgår kl. 12.00 fra skolen, konfirmanderne spiser på skolen.

Hver familie har 8 pladser ekskl. konfirmand. Der bliver lagt navneskilte ud. Fotografering
kun muligt fra ens egen plads og uden blitz og lyd ;‐)

Transport tilbage til skolen: Konfirmanderne benytter skolebussen med ankomst på
skolen kl. 13.33. Konfirmanderne SKAL gå ned ad Skolevangsvej og stå på der.

Tidspunkt for forældremøde inden konfirmationen følger senere

N.B. Første gang til præst d. 21. august foregår undervisningen i Sall kirke.
Konfirmanderne går selv hen i kirken.

Undervisning på andre tidspunkter:
Høstgudstjeneste:

Kirkegang:
Udover at følge undervisningsplanen er det vigtigt, at de unge bliver fortrolige med kirken
og gudstjenesten. Se evt. www.sallkirke.dk el. www.haurumkirke.dk for info om
gudstjenester eller find os på Facebook: Søg efter Sall, Haurum, Granslev og Houlbjerg
kirker på Facebook

Torsdag d. 13. september: Høstgudstjeneste i Houlbjerg kirke kl. 17.00 med alle
konfirmander. Søskende og forældre er også hjerteligt velkomne. Konfirmanden
inkasserer 2 krydser, hvis han eller hun bærer en høstkurv ind og ud af kirken. Der er også
mulighed for at deltage i efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. Pris for mad 25
kr. Der kan købes drikkevarer. Send en sms til Lene 29 17 40 24 senest fredag d. 7.
september for tilmelding. Man kan enten tilmelde sig til kun at deltage i kirken med at
bære en kurv ELLER man kan tilmelde sig til både at deltage i kirken, bære kurv og spise
med.

De unge skal nå at komme til gudstjeneste 8 gange / inkassere 8 krydser i løbet af
forberedelsestiden. Man får et kryds for at komme i kirke, og man får et halvt kryds, hvis
man har nogen med, som ikke selv er konfirmand 

Sogneindsamling:

Fravær:

I uge 9 eller uge 10 (obligatorisk): Konfirmandaften, hvor vi forbereder
sogneindsamlingen, nærmere information om tidspunkt følger senere.

Angående fravær: Hvis konfirmanden er forhindret i at komme til præst en dag, er det
meget vigtigt at melde fraværet til mig, gerne sms: 29 17 40 24

Giv gudstjenesten en chance og benyt lejligheden til at tage et pusterum fra hverdagen 

Man kan gå i kirke lige, hvor man vil, man skal bare sende en sms til Lene 29 17 40 24 og
fortælle, at man har været afsted også selvom, det var en gudstjeneste Lene selv havde.

Søndag d. 10. marts: Sogneindsamling, nærmere information senere.

Med venlig hilsen sognepræst Lene Sander, Niærvej 7, 8450 Hammel. Mail: lesa@km.dk Mobil: 29 17 40 24 ‐ Sall‐Haurum‐Granslev‐Houlbjerg kirker

