Kære Konfirmander,
der bor i Haslund og Ølst Sogne,

Vi mødes første gang den 22. september i Haslund
Sognegård kl. 8:00. Efter undervisningen kan I cykle til
skolen eller tage bybussen (nr. 4) fra Lerbakken 9:32. I skal
skifte til 1A ved Århusvej/Bøsbrovej (man har 4 minutter til

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

at gå 115 meter) og kan så være på skolen til tiden. Det skal

forberedelse i Haslund. Det er jeg rigtigt glad for, for det

dog siges, at det absolut nemmeste er at cykle!

giver os en mulighed for at lære hinanden godt at kende og
for at bruge alle faciliteterne herude: Sognegård, kirken,

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

haven og byen…

kalenderen:
-

Den 24. september skal vi deltage i et stort
konfirmandarrangement om Luther ved Fussingø. Det
bliver en super god dag, hvor I på en anderledes måde
lærer en masse om middelalderen og vores kirkes
opståen. Skulle nogle af jer forældre have lyst til
og mulighed for at hjælpe til, har vi brug for gode
kræfter (skriv gerne en mail til mig om det).

-

Den 9. marts skal vi på en udflugt! Hvad, vi skal opleve,
ligger ikke helt fast, men GLÆD jer! Det plejer at
være en helt særlig dag!

På den måde kan undervisningen blive så varieret, sjov og
lærerig som muligt. Vi skal læse, høre fortællinger, være
kreative, på udflugt, lege, på løb, holde andagter, se film osv.

-

Og så kommer der mange flere datoer i årets løb…

I skal huske at få jeres forældre til at tilmelde jer
konfirmationsforberedelsen senest den 30. august. De skal
gå ind på vores hjemmeside www.haslund-olst-kirke.dk
under fanebladet kontakt. Dér skal de bruge knappen
”sikker henvendelse” under mit navn og sende en mail med
følgende oplysninger:
-

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, cpr-numre, adresse(r),
telefonnumre og mailadresse(r).

-

Konfirmationskirke (Haslund eller Ølst) og – dato.

-

Tilladelse til offentliggørelse af konfirmandens navn
og foto i kirkeblad og/eller på Facebook og
hjemmeside, hvis I accepterer, at navn og billede

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 13. maj, men hvis der er ønske om det, fejrer vi også
konfirmation den 15. maj (her beslutter jeg dog ud fra de
forskellige ønsker, i hvilken af vore to kirker konfirmationen
foregår), så alle reservationer af lokaler kan passe.

Hvis I har spørgsmål, skal I ikke tøve med at kontakte
mig!

bruges.
-

Tilladelse til at bruge både forældres og den unges
telefonnumre og mailadresser til kommunikation og
undervisning i forbindelse med konfirmation og
konfirmationsforberedelse.

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

