2020
Tirsdag d. 6. okt. kl. 8.00 til 12.30 (Alle):
Vi mødes i kirken kl. 8.00. Vi sørger for formiddagsmad til alle.

Konfirmationsforberedelse
2020-2021

Fra 27. oktober frem til og med 15. december mødes vi samtlige
tirsdage kl. 8.00 - 9.30.
Søndag d. 8. november kl. 14.00:
Teatersalsgudstjeneste i Teatersalen v/gymnasiet.

2021
Fra 5. januar frem til og med 20. april mødes vi samtlige tirsdage
kl. 8.00 - 9.30, dog fri d. 16. februar (vinterferie) og 30. marts
(påskeferie).
Fredag d. 19. marts kl. 8.00 - 15.00 (Alle):
Heldagsundervisning. Nærmere info følger.

Nykøbing Kirke
Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Kirker

Kære konfirmand
Du har valgt, du gerne vil konfirmeres i foråret 2021.
For at blive konfirmeret skal man være døbt, følge
konfirmationsforberedelse og deltage i gudstjenester.
I konfirmationsforberedelsen skal vi arbejde med den kristne tro og
kirken. Det vil vi gøre på mange forskellige måder: vi skal synge fra
salmebogen, læse i Bibelen, gå på opdagelse i kirken, besøge kirkegården, snakke om livet og meget mere.
Vi skal både være sammen i morgentimer og på hele dage.
Se kalenderen på bagsiden.
Den første hele dag er d. 6. oktober.
Vi mødes alle i kirken kl. 8.00. I har fri kl. 12.30.
Morgenundervisningen begynder d. 27. oktober kl. 8 - 9.30.

Alle informationer om konfirmandforberedelsen og konfirmationerne,
foregår via vores lukkede facebookgruppe. Husk derfor, at melde jer ind i
facebookgruppen: ”Konfi Nykøbing Kirke 2021” - det gælder både konfirmander og forældre. Er man ikke på facebook, så meddel det venligst til
præsten/sognemedhjælperen.

Astrid Glargaard:

97 72 04 42/40 23 29 22

Lars Højlund:

97 72 12 81/51 33 97 53

Joan Amalie Holck:

30 54 55 20

Anita Munkholm Sørensen:

20 25 14 45/27 59 73 30

Lørdag d. 24. april 2021 kl. 10.00 konfirmeres 7.D og 7.F
v/ Astrid Glargaard

Udover at deltage i konfirmationsforberedelsen er det nødvendigt
at deltage i gudstjenester, så man bliver fortrolig med
gudstjenesten. Måske er kirken og deltagelse i en gudstjeneste nyt
for dig, og derfor er det bedst, at du følges med en voksen.

Søndag d. 25. april 2021 kl. 10.00 konfirmeres 7.A og 7.G
v/ Astrid Glargaard (Anitas hold).

Inden konfirmationen i foråret 2021 skal du have deltaget i
minimum 10 gudstjenester.

Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 10.00 konfirmeres 7.E
v/ Joan Amalie Holck

Hver gang du er til gudstjeneste, skal du helst følges med en voksen.

Fredag d. 30. april 2021 kl. 10.00 konfirmeres 7.B og 7.C
v/ Lars Højlund

Alsted Kirke lørdag d. 24. april kl. 10.30 v/ Joan Amalie Holck

Der er mødepligt til al konfirmationsforberedelse!

Tødsø Kirke søndag d. 2. maj kl. 10.30 v/ Joan Amalie Holck

Er du forhindret i at komme en tirsdag, er det altid dine forældre,
der melder afbud til den præst/sognemedhjælper, du går til forberedelse hos. Meld afbud på sms senest kl. 7.45.

Sdr. Dråby Kirke søndag d. 19. maj kl. 10.30 v/ Joan Amalie Holck

Vi glæder os til at være sammen med dig!

