KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
HØJENE SKOLE 2018/19

KÆRE KONFIRMAND (OG DINE FORÆLDRE)
VIGTIGE OPLYSNINGER
Hvor: Sct Olai sognegård –
Skagensvej 210 (lige overfor
skolen)

I 2019 skal du konfirmeres, det bliver en stor dag - en rigtig festdag. Det er
denne dag, du for alvor tager din dåb til dig, om du så blev døbt som spæd
eller stor. Derfor skal du gå til præst. Vi skal sammen tale om, hvad det vil
sige at være døbt. Hvad er det vi tror på og hvordan viser det sig i vores
daglige liv? Vi glæder os, og det håber vi også I gør.

Hvornår: Fra uge 39 (25/9)
kl. 8-10

Konfirmationsforberedelsen foregår i sct. Olai sognegård som ligger lige
overfor Højene skole på Skagensvej 210.

Husk forældremøde d. 11.
oktober kl. 19 i sognegården

KONTAKT
Martin Skov: tlf. 24 62 62 55 mjs@km.dk
Kirsten Staghøj Sinding: tlf.
98 90 92 66 - kss@km.dk
Dorthe-Camilla Andersen: Tlf
29 44 82 26 - dorthecamilla@catharinae.dk
Hjørring kirkekontor:
tlf. 98 90 16 55

Her kan du også angive dit
idegrundlag eller andet
indhold, du vil fremhæve med
fed i alle sager, f.eks.
kommende begivenheder.

Vi begynder i uge 39 og forberedelsen foregår kl. 8-10. Hvilke dage, de
forskellige klasser skal komme, fremgår af skoleskemaet.

Konfirmationerne i Sct. Olai 2019
Søn. 28 april, søn. 5. maj eller søn. 12. maj.
Tag kontakt til Hjørring kirkekontor, og fortæl
hvilken dag I ønsker konfirmationen.
Hvis I skal konfirmeres i en anden kirke end Sct.
Olai, skal I kontakte de pågældende kirker.

Torsdag den 11. oktober kl 19.00 holder vi et forældremøde i Sct. Olai
sognegård, hvor vi fortæller om konfirmationsforberedelsen. Alle er indbudt,
også dem der skal konfirmeres i andre kirker end Sct. Olai.
Husk at følge med på facebook på Sct. Olai Sogn.
Vi glæder os til at se jer, og ønsker jer en rigtig dejlig sommer!
Mange hilsner
Sognepræst Kirsten Staghøj Sinding og Martin Skov og kirke- og
kulturmedarbejder Dorthe-Camilla Andersen

