Til kommende konfirmander og forældre i Balle sogn
2020 - 2021
Du indbydes hermed til konfirmationsforberedelse år 2020-2021. Du er velkommen til at gå til
undervisning, inden du beslutter, om du vil konfirmeres (og evt. også døbes først).

Vi tilbyder følgende hold:
Balleskolen 7.A ved Lars Kirkeby
Balleskolen 7.B ved Helle Kampmann
Balleskolen 7.C ved Tina Frank
Hvinningdalskolen 7.A ved Lars Kirkeby
Hvinningdalskolen 7.B ved Helle Kampmann
Hvinningdalskolen 7.C ved Lone S. Rasmussen
Buskelundskolen 7.E (fra 6.C) ved Lone S. Rasmussen
Buskelundskolen 7.F (fra 6.D) ved Tina Frank
Der tages forbehold for hvilken præst, de enkelte klasser får.

Elever på Balleskolen
der bor i Alderslyst sogn
modtager også invitation fra
Alderslyst kirke, medmindre de
er sognebåndsløsere. Man kan
frit vælge mellem disse to
sogne.
Elever på privatskoler kan
bruge midtbysogne efter aftale
med sognene. De kan også
konfirmeres med Balle 7.A
Elever på Skægkærskolen
undervises i Sejling, og
konfirmation i Sejling/Sinding
kan aftales med Sejlingpræsten. Man kan også
konfirmeres med Balle 7.A

Datoer for konfirmationer i år 2021 offentliggøres på vores hjemmeside ballesogn.dk
fredag den 25. oktober kl. 09.00.
Dette er fælles for alle de store bysogne i Silkeborg.
Denne dag kan man også møde op på kirkekontoret mellem 9.00 og 13.00 og få en oversigt
på papir.
I august 2020 udsender vi brev til de tilmeldte, hvor der står tider for undervisning m.m.
Tilmelding til undervisningen sker på blanket, der kan downloades fra vores hjemmeside:
ballesogn.dk – eller afhentes på kirkekontoret.
Blanketten returneres senest fredag den 8.november 2019 til:
Balle Sogns Kirkekontor, Balle Bygade 162, 8600 Silkeborg.
HUSK at udfylde blanketten omhyggeligt af hensyn til et godt forløb.
Vi har desværre ikke mulighed for digital tilmelding.

Med venlig hilsen fra præsterne i Balle sogn
Tina Frank, tlf. 3036 7301, mail: tf@km.dk
Lone S. Rasmussen, tlf. 2933 3755, mail: lsr@km.dk
Helle Kampmann, tlf. 2345 4553, mail: hka@km.dk
Lars Kirkeby, tlf. 3053 4137, mail: loki@km.dk
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