Hej föräldrar och andra vårdnadshavare! (infobrev 4)
Hej!
Nu är det redan mitten av mars, snart far vi till
Polen och tankarna om konfirmationen börjar
ramla in.
Närvaro och frånvaro
Det har varit många sjukdagar i februari och lite i
mars men det är kul att se att många som kan bytt
veckodag när de känt sig bättre senare i veckan.
Det blir ännu viktigare med närvaron nu på slutet
av konfirmandåret och veckorna som är kvar är
inte så många p g a lov, röda dagar och liknande.
Gudstjänsterna
De flesta är i stort sett klara. För många återstår ett
besök i påsk och några andra har nå’n extra gång
att gå. De som släpat efter har jag pratat med så
hör av er om det uppkommer frågor.
Totalt är det (minst) 16 poäng som gäller. Poänglistan finns uppdaterad som pdf på hemsidan.
Vi vill att alla går minst en gång under påsken.
Kommande gudstjänster
Dessa hittas på www.svenskakyrkan.se/värby eller
på baksidan av församlingsbladet Kyrknytt. 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
Vi hade föräldramöte 7 mars och det var kul att se
att så många kunde komma.
Det som hände på mötet i övrigt var att vi ledare
presenterade oss och pratade om våra tankar kring
vad konfirmation är och hur vi tycker den ska
fungera. Även det faktum att måndagsgruppen
varit och är rörigare än vi brukar vara vana vid
nämndes. Har ni frågor kring detta som inte ställts
redan så hör av er.
Sedan pratade vi om resan, om hur vi agerar om
något händer och tryckte extra på att vi måste få in
lista över allergier, sjukdomar, dolda handikapp och
liknande.

Polenresan
Separat information om resan, packlista och annat
viktigt finns nu som pdf på hemsidan.
Jag kommer att uppdatera SMS-gruppen med vad
som händer under resan och i händelse av förseningar och liknande. 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.
Konfirmationsdagen
Vi samlas 11.00 i Hyby nya kyrka för fotografering
och en sista repetition. Info kring fotograferingen
kommer från fotografen.
Skicka gärna med en macka eller liknande så ingen får blodsockerfall lagom till gudstjänsten.
Vi lånar ut konfirmandkåpor och ombesörjer tvätt
och liknande. Vad man bär för kläder under är
helt upp till konfirmanden. Skarpa kontraster på
överkroppens kläder kan synas genom kåpan.
Medtag inte dyra presenter och blommor till kyrkan utan spara gärna sådant firande tills ni kommit hem. Detta för att undvika jämförelser, fläckar
och allergireaktioner i kyrkan.
Vi har ingen begränsning av antal gäster, men
meddela gärna om ni blir väldigt många.
Konfirmationsdagar
Lovgruppen konfirmeras måndag 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.
Sist men inte minst...
Jag är mer svårnådd under vecka 13. Men jag tar
tag i alla uppkomna frågor i mejl och mess när jag
har möjlighet.
/konfirmandarbetslaget genom

Jesper

