Konfirmationer i Egeris-Estvad-Rønbjerg april 2016
Søndag d.10. april 2016, 2.søndag efter påske
Egeris kirke kl.10.00 Konfirmander fra Centerklassen på Ådalskolen ved Jeppe Jensen

Lørdag d. 16. april 2016
Egeris Kirke kl. 9.00 Hold 1 (Egeris-konfirmander) ved Anita Engberg
Egeris Kirke kl. 11.00 Hold 2 ved Birgitte Kjær

Søndag d. 17. april 2016
Egeris Kirke kl. 9.00 Hold 3 ved Betty Ahrenfeldt
Egeris Kirke kl. 11.00 Hold 4 ved Birgitte Kjær
Estvad Kirke kl. 10.00 Hold 1 (Estvad-Rønbjerg konfirmander) ved Anita Engberg

Principper og arbejdsgang fremover
Konfirmationer af Brårup Skoles konfirmander vil de næste 5 år ligge i weekenden med 3. søndag efter
påske (dvs. den tredje søndag efter påskedag). Der vil være to konfirmationer i Egeris kirke lørdag kl. 9 og
11, og to konfirmationer i Egeris Kirke søndag kl. 9 og 11, samt en konfirmation i Estvad Kirke søndag
kl.10. Se de præcise datoer på den samlede 5 års oversigt for Skive by.
Eleverne vil i begyndelsen af 6. klasse blive spurgt om de forventer at deltage i konfirmationsforberedelsen
og konfirmationen året efter i 7.klasse, og ud fra det fordeler vi eleverne på hold og dermed dagen for deres
konfirmation. Det er ikke en bindende tilmelding.
Eks.: I august 2015 spørges 6. klasserne på Brårup Skole og Ådalskolen, hvorefter vi fordeler dem på dage,
og i slutningen af august 2015 meldes det ud, om man skal holde konfirmation d. 6. eller d.7. maj 2017.
Senere foretager vi den endelige holdfordeling. Vi gør opmærksom på, at holdinddelingen kun har med
konfirmationsforberedelse og konfirmationerne at gøre.
Konfirmationen af konfirmander fra Ådalskolens centerklasser vil fremover ligge 2.søndag efter påske. Se de
præcise datoer på den samlede 5 års oversigt for Skive by.

Har man spørgsmål er man velkommen til at kontakte os:
Provst Betty Grønne Ahrenfeldt, tlf. 30 53 76 67, bgah@km.dk
Sognepræst Birgitte Refshauge Kjær, tlf. 21 24 36 02, bkrk@km.dk
Sognepræst Anita Engberg, tlf. 40 37 34 28, ael@km.dk

