Kære Konfirmander og Konfirmandforældre.
Du/ I har nu tilmeldt jeres barn konfirmandforberedelse 2019/2020 samt konfirmation i foråret 2020.
Første undervisningsgang er for
Bavnebakkeskolen: Onsdag den 25. september kl. 8.10-9.30
Karensmindeskolen: Torsdag den 26. september kl. 8.10-9.30

Undervisningen vil være både morgentimer og eftermiddagstimer, selve undervisningsplanen finder i på
https://www.xn--stvring-srup-gravlevccch.dk/fileadmin/group/918/Billeder/Boern_og_unge/Konfirmationer/Konfirmandkalender.pdf

Gældende for begge skoler er:
8. A har Laila Olesen
8. B har Caris Johansen
8.C har Inge Frandsen
Vi begynder hver gang i kirken hvor vi har en andagt herefter går vi i sognegården.

Til første undervisningsgang bedes konfirmanden medbringe sit sygesikringsbevis.
Blå Mandag
Vi er så heldige at få lov til, i fællesskab med skolen at arrangere blå mandagstur til København for
begge skoler i Støvring. Turen er et tilbud for hele klassen, også de, som ikke har deltaget i
konfirmationsforberedelsen.
Skolerne tager afsted hver for sig mandagen efter konfirmationerne:
Karensmindeskolen efter bededagsferien
Bavnebakken efter Kristi himmelfart-ferien
På turen deltager 5 voksne. En repræsentant fra skolen samt fire fra kirken.
Det foreløbige program ser således ud:
Mandag: Vi kører med Olesens busser til København. Strøgtur og herefter Tivoli, hvor alle elever får
turbånd. Vi spiser aftensmad sammen i Tivoli, inden vi indlogerer os på vandrehjemmet på Amager.
Tirsdag: Sightseeing i København og besøg i Roskilde Domkirke med guide - hjemkørsel.

Når tiden nærmer sig modtager I en mail med yderligere detaljer samt pakkeliste. I er naturligvis altid
velkomne til at maile eller ringe til blå mandags koordinator, Rikke Winkler
på smh.stoevring@gmail.com / 40 21 16 86.

HERUNDER FINDER I TILMELDINGSLINK SAMT KONTONUMMER TIL BETALING FOR BLÅ MANDAG?
1. Indbetal 750,- på konto senest 1. oktober 2019
Reg. nr. 9349
Konto nr. 456-07-83995
HUSK: Ved indbetaling skrives forbogstav på skole og klasse samt deltagers navn.
Eksempel: KA Ole Pedersen som betyder Ole Pedersen fra Karensmindeskolens 8A

2. Følg nedenstående link til kirkernes hjemmeside og tilmeld jer turen.
https://www.xn--stvring-srup-gravlev-ccch.dk/boern-og-unge/konfirmand/

Vi glæder os til at se jer!
Præsterne

