Hej föräldrar och andra vårdnadshavare! (infobrev 3)
Hej!
Vi är snart en månad in i 2019 och framöver
hägrar inte bara värme utan också Polenresa och
konfirmationer.
Veckogrupperna är också igång och vi kör på som
vanligt, med undantag av lovveckorna 8 och 16.
Obs! Studiedagen 13 mars är det konfirmationsträff för onsdagsgruppen som vanligt.
Närvaro och frånvaro
Det har slarvats en del på sistone med detta. Glöm
inte att meddela frånvaro och anledning samt gör
vad ni kan för att undvika den. Byte av grupp en
enstaka vecka funkar t ex fint. Vet man om annat
långt i förväg så hör av er så snickrar vi ihop en
lösning. (Mer om detta finns i septemberinfon.)
Kort om gudstjänsterna
Det är många som i stort sett är klara med sina
gudstjänstbesök. Vi vill att ni går minst en gång i
påsk också och totalt är det (minst) 16 poäng som
gäller. Poänglistan finns uppdaterad som pdf på
hemsidan. De gulmarkerade får ligga i så de hinner
med. Blir det snärjigt så hör av er så får vi hitta en
lösning.
Kommande gudstjänster
Dessa hittas på www.svenskakyrkan.se/värby eller
på baksidan av församlingsbladet Kyrknytt. Med
start 2019 annonserar vi också gudstjänster i
Svedalabladet. Jag brukar också messa konfirmanderna varje vecka.
Lovgruppen
Nästa gång vi ses är i påskveckan. Då ses vi 9-13
under måndag till fredag. Fredagen ses vi Hyby
och deltager i gudstjänsten 11.00. Och ja, den räknas som påskgudstjänst.
Föräldramöte
Alla som har möjlighet, vill och kan är välkomna
till Värbygården 26 februari 18.30. Då pratar vi om
konfirmandtiden, Polenresan och de kommande
konfirmationerna. Kan ingen förälder närvara så
kommer det en sammanfattning i ett brev som
detta, men gör vad ni kan för att komma. Vill konfirmanderna med så får de, men det är frivilligt.

Polenresan
Vi kommer att åka på vår konfirmandresa till
Kraków 5-7 april 2019 och har bokat flyg och
hotell. Vi lämnar Sturup vid lunchtid på fredagen
och ankommer Kastrup framåt 23-tiden på söndagen. Vi vet att tiderna inte är optimala, men detta
var det som funkade för att göra det bästa av vår
resa och utnyttja tiden maximalt. Vi ombesörjer
gemensam tågresa till Malmö vid hemfärden, men
era barn kommer att behöva lämnas på Sturup och
hämtas i Malmö. Exakta tider kommer på mötet
och i kommande infobrev. Samåk gärna!
Elever på Klågerupsskolan kommer vi att begära
ledigt för efter avtal med rektor. Elever på Spångholmsskolan eller andra skolor ansöker själva om
ledighet för fredagen 5 april.
Dop
De som inte är döpta behöver bli det innan konfirmationen. Enklast är att kontakta någon av oss
ledare så pratar vi om bästa formen och tiden för
detta tillsammans med er.
Är man döpt i annan kristen kyrka men är osäker
på om detta finns registrerat så kontakta gärna
mig så kan vi räta ut eventuella frågetecken kring
detta.
Konfirmationsdagar
Lovgruppen konfirmeras annandag påsk 22 april.
Onsdagsgruppen konfirmeras lördag 4 maj.
Tisdagsgruppen konfirmeras lördag 11 maj.
Måndagsgruppen konfirmeras lördag 18 maj.
Alla grupper konfirmeras i Hyby nya kyrka 13.00.
SMS och mejl
Jag är huvudansvarig för konfirmationsläsningen
och nås bäst via mejl. Behöver ni däremot ringa
och diskutera något så nås jag på 070-5679432.
Även mess fungerar bra. Meddela mig om någon
inte får SMS och vill bli tillagd i en grupp.
Sist men inte minst...
Jag är ledig under sportlovet vecka 8. Men jag tar
tag i alla uppkomna frågor i mejl och mess från
den veckan när jag är tillbaka.
/konfirmandarbetslaget genom

Jesper

