Kære kommende konfirmander fra Balleskolens 7.c og forældre!
Jeg sender jer her lidt information angående konfirmandundervisning som begynder i
efteråret 2020. Tiderne er lagt i samarbejde med Balleskolen.
Hvis man endnu ikke har tilmeldt sit barn til undervisning og konfirmation er blanketten
vedlagt. Den sendes/afleveres til kirkekontoret Balle Bygade 162. Det er vigtigt, at
blanketten er underskrevet af begge forældre.
Undervisningen begynder onsdag d. 28. oktober kl. 13.00-15.00 i Balle sognegård.
Forældremøde kun for forældre afholdes i sognegården torsdag d. 12. november kl. 17.15.
Her vil vi tale om konfirmandforløbet, forventninger til konfirmanderne og meget mere .
Vi vil desuden lægge os fast på, hvem der skal konfirmeres hvornår på dagen d. 17. april.
(Der er to tidspunkter kl. 9.45 og kl. 11.15) Jeg er allerhelst fri for tilbagemelding om
ønsker til konfirmationstidspunkt men: Er I forhindret vil jeg gerne have afbud fra jer!
Nedenstående skema viser undervisningsdatoerne i efterår 2020 og forår 2021.
Undervisningen foregår primært i Balle sognegård:
Dato
Mødetid
Dato
Mødetid
13-15
Ons. 27. jan.
13-15
8-10
Ons. 28. okt.
Ons. 3. feb.
Fri
8-10
Ons. 4. nov.
Ons. 10. feb.
13-15
8-15 hel dag
Ons. 11. nov.
Ons. 24. feb.
13-15
8-10
Ons. 18. nov.
Ons. 3. marts
13-15
8-10
Ons. 25. nov.
Ons. 10. marts
10-14 Indsamling
Søn. 14. marts
8-14 Store K dag
Ons. 17. marts
8-16 Udflugt
Tirs. 23. marts
8-10
Ons. 7. april
8-10 Generalprøve
Ons. 14. april
Der vil desuden være fyraftensmøde en gang i foråret. Mere om dette i julebrevet.
Konfirmationen er lørdag d. 17. april 2021 kl. 9.45 og kl. 11.15
Der vil være fælles mødetid til foto 10.45
Jeg ser frem til et godt forløb og glæder mig til at træffe både I konfirmander og I forældre.
I er altid velkomne til at ringe eller skrive til mig, hvis I har spørgsmål vedr. undervisningen
eller selve konfirmationen.
Mange hilsener
Sognepræst Tina Frank
tlf. 30 36 73 01 og mail: tf@km.dk

