Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre
Konfirmationerne 2020 ligger lørdag den 2. maj i Mejlby kirke
og søndag den 3. maj i Todbjerg kirke begge dage kl. 11.00
Konfirmandforberedelsen begynder tirsdag den 10. september
2019 kl. 13.30 til 15.30 (det skulle passe med skolens bustider)
og det foregår i Sognegården i Todbjerg.
Konfirmationsforberedelse kaldes også ”at gå til præst”, for
frem til maj 2020 får de unge mennesker lejlighed til at være
sammen med deres præst et par timer hver uge. Den tid skal vi
først og fremmest bruge til at snakke. Vi skal diskutere alle de
’store’ spørgsmål, og vi skal høre nogle af de bedste
fortællinger fra Bibelen. Men vi skal også synge salmer og
sange. Vi skal lytte til musik og måske se en film eller to. Vi skal
på besøg i kirken, for vi skal nemlig også lære at gå i kirke!
Da der højest kan være 22 konfirmander i Todbjerg og 14 i
Mejlby kirke er det er Først til Mølle, der får sit ønske opfyldt.
Resten kan være sikre på at kirkevalget bliver opfyldt. Da bliver
konfirmationen kl. 13.00, men kun hvis det bliver nødvendigt.
Det er helt frivilligt, om man vil være med. Konfirmandundervisningen er et åbent tilbud til alle, der går i 7. klasse. Man kan
sagtens gå til præst, selv om man ikke skal konfirmeres, men
man kan kun blive konfirmeret, hvis man først har gået til præst.
Tilmeldingen sendes eller afleveres til kirkekontoret i Lisbjerg,
Lisbjergvej 15 A, 8200 Aarhus N, senest 1. september.

NB KONFIRMANDFORÆLDRE: Send mig allerede nu en mail med
konfirmandens navn i emnefeltet fra den e-mail adresse, som
jeg kan kontakte jer på.
Send til: VBL@km.dk Skriv: Konfirmand Niels Nielsxxx.

Jeg glæder mig til at se jer.
De bedste hilsner

Vibe Boye Liisberg
Sognepræst i Todbjerg og Mejlby

Konfirmandindskrivning
Info- og indmeldelsesaften
i Todbjerg kirke
Torsdag d. 13 juni 2019 kl. 17.00

Konfirmationsforberedelse
2019-2020
Sted: Todbjerg sognegård

Tirsdage fra 10. september til 1. maj

