Hej föräldrar och andra vårdnadshavare! (infobrev 5)
Hej!
Nu är redan första gruppen konfirmerade och
stort tack till er som var där; konfirmander, föräldrar, kompisar, släkt och alla andra som gjorde det
till en fin dag och en härlig konfirmationsgudstjänst! Här nedan följer det som ska vara sista
infobrevet den här säsongen...

På konfirmationsdagen
Konfirmanderna samlas 11.00 i Hyby nya kyrka.
Ta gärna med en macka eller frukt även den här
dagen. De fotograferas enskilt och i grupp. Dessa
bilder kommer sedan hem, ungefär som vid skolfotograferingen. All info om detta kommer på lappar från fotografen och delas ut på genrepet.
Kåpor lånas kostnadsfritt inför gudstjänsten och
... efter Polen
lämnas i Hyby innan hemfärd från kyrkan. Under
Jag och vi vill också tacka er och era ungdomar för kåpan har man de kläder man själv vill ha men
Polenresan. De skötte allting kanonbra och vi hade vi avråder från skarpa kontraster på överkroppen
en väldigt bra resa tillsammans. Det är en stor
eftersom kåporna inte täcker helt.
apparat att dra runt tre dygn med 45 tonåringar
Varje konfirmand får en kyrkbänk lottad med sitt
och fem vuxna. Av den återkoppling vi fått så är
namn på. Där får ni anhöriga göra upp om vem
alla nöjda även om åsikter om t ex mat alltid skifsom ska sitta. Dessa rymmer ca 6-8 personer.
tar. Resan verkar ha gjort stora intryck och det är
Rullstolar o dyl gör vi plats för längst fram. Konju vår förhoppning att den ska det också. Både att
takta en kyrkvärd eller vaktmästare så tar de fram
få göra roliga saker tillsammans som att möta det
ramp och hjälper till vid entrén.
mörker vi fick en glimt av i Auschwitz.
Insläpp sker 12.45 oavsett väder. Då räcker syret
och konfirmanderna kan öva och varva ner innan
De kommande tre veckorna
gudstjänsten.
Vi har några få veckor kvar. Därför är det lättast
Gudstjänsten börjar 13.00 och jag tycker ni ska
att spalta upp dessa dag för dag;
räkna med att den tar 1½ timme, även om det sällan varar så länge.
måndag 29/4 - konfa som vanligt
Videofilmar man finns det en liten “VIP-bänk”
tisdag 30/4 - ledigt pga valborg
längst fram för alla kameramän och -kvinnor.
onsdag 1/5 - ledigt pga första maj men, se nedan.
Spara gärna dyra presenter och blommor till firantorsdag 2/5 - genrep 16-19 i Hyby nya kyrka för
det hemma. Det förhindrar både bilinbrott, tråkiga
onsdagsgruppen. Ta gärna med en macka/frukt.
jämförelser och allergichocker under gudstjänsten.
Upp till två faddrar är välkomna fram under välmåndag 6/5 - konfa som vanligt
signelsen, prata gärna med dem innan gudstjäntisdag 7/5 - flyttad till onsdag pga möte på skolan sten och det måste alltså inte vara dopfaddrar utan
onsdag 8/5 - genrep 16-19 i Hyby nya kyrka för
någon anhörig som vill “backa” och vara med och
tisdagsgruppen. Ta gärna med en macka/frukt.
välsigna sin konfirmand på den fortsatta livsresan.
Sist men inte minst: Låt oss göra högtiden värd att
måndag - 13/5 - genrep 16-19 i Hyby nya kyrka för minnas. Dela dagen och gudstjänsten med konfirmåndagsgruppen. Ta gärna med en macka/frukt.
manderna och oss! Sjung och deltag gärna i mässan. Nattvarden är både gluten- och alkoholfri.
Gudstjänstpoäng
Vid senaste uppdateringen var det tretton som inte SMS och mejl
var klara. De flesta saknade bara enstaka poäng
Jag är huvudansvarig för konfirmationsläsningen
och det har säkert fyllts en del hål i helgen. De
och nås bäst via mejl. Behöver ni däremot ringa
som saknar tre eller fler poäng behöver vara extra och diskutera något så nås jag på 070-5679432.
uppmärksamma på de förslag till gudstjänster jag
Även mess fungerar bra.
skickade ut i fredags. Hör av er om ni behöver
/konfirmandarbetslaget genom
hjälp eller förslag att lösa detta. Poänglistan finns
uppdaterad (i fredags) som pdf på hemsidan.

Jesper

