Kære Konfirmander,
der bor i Haslund og Ølst Sogne,

Vi skal bruge alle faciliteterne herude: Sognegård, kirken,
haven og byen… På den måde kan undervisningen blive så
varieret og lærerig som muligt. Vi skal læse, høre
fortællinger, være kreative, på udflugt, lege, på løb, holde

I år skal alle, der bor i Haslund og Ølst Sogne, gå til

andagter, se film osv.

forberedelse i Haslund. Sådan gør vi af to grunde:
1. Fordi I i år er mange, så I kan udgøre et helt hold.

Vi mødes første gang den 16. september i Haslund

2. Fordi vi på den måde har flere kvadratmeter, så vi

Sognegård kl. 8:00. Efter undervisningen kan I cykle til

både i Haslund Sognegård og i Johanneskirken kan give

skolen eller tage bybussen (nr. 4) fra Lerbakken 9:32. I skal

en forhåbentlig endnu bedre undervisning og overholde

skifte til 1A ved Århusvej (kl. 9:51) og kan så være på skolen

de regler, der måtte være pga. coronakrisen.

til tiden.

I de næste måneder vil der komme en masse x’er til
kalenderen:
-

Den 5. november skal konfirmander og forældre til et
foredrag/stand up show med Anders Kofoed Pedersen
i Johanneskirken kl. 18:30. Aftenen begynder med en
lille intro til hele konfirmandforberedelsen.

-

En dag i efteråret får I fri fra skole, og så skal vi på
en udflugt! Hvad, vi skal opleve, ligger ikke helt fast,
men GLÆD jer!

-

-

En dag i marts skal vi til et arrangement om Luther på

hjemmeside, hvis I accepterer, at navn og billede

Fussingø.

bruges.

Der kommer flere datoer i årets løb…

I skal huske at få jeres forældre til at tilmelde jer
konfirmationsforberedelsen senest den 28. August 2020
på mail: haslund.sogn@km.dk
Denne mail bruges kun til tilmelding!!!
Hvis I har spørgsmål, kan I ringe eller skrive til mig.

Mailen skal indeholde:
-

Konfirmandens navn, konfirmandens fødselsdato og –
år og konfirmandens mobilnummer.

-

Konfirmandens adresse, skole og klasse i 6. klasse
samt skole og klasse i 7. klasse.

-

Forældrenes navne, adresser, telefonnumre og
mailadresser.

-

Konfirmationskirke (Haslund eller Ølst) og – dato.

-

Tilladelse til offentliggørelse af konfirmandens navn
og foto i kirkeblad og/eller på Facebook og

Jeg ved at nogle af jer måske regnede med at skulle
konfirmeres i Johanneskirken og måske har bestilt lokaler ud
fra det. Konfirmationsdatoen i Haslund og Ølst er Bededag
den 30. april, men hvis der er ønske om det, fejrer vi
også konfirmation den 2. maj, så alle reservationer af
lokaler kan passe.

Mange Hilsner
Louise Raahede – Præst i Haslund og Ølst
Tlf. 86445052 / 23981644 / Mail LRAA@KM.DK
http://haslund-olst-kirke.dk/

