Hej föräldrar och andra vårdnadshavare! (infobrev 2)
Terminen närmar sig sitt slut och veckokonfimanderna har setts sedan starten på september och
lovgruppen avslutade nyss sin första vecka.
Här kommer viktig info om jul och vår...
Närvaro och frånvaro
Glöm inte meddela frånvaro med anledning och
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.)

Lovgruppen
Nästa lovvecka är delad mellan vecka 1 och 2 och
vi ses torsdag-fredag samt måndag-onsdag 9-13.
Den 6 januari firar vi en gudstjänst som lovgruppen
är med och arbetar fram (och ja, den ger poäng).

Polenresan
Vi kommer att åka på vår konfirmandresa till
Kraków 5-7 april och har bokat flyg och hotell.
Flygtiderna är inte spikade än, men räkna med
avfärd under förmiddagen och hemkomst ganska
sent på söndagen.
Kort om gudstjänsterna
Jag har informerat skolorna då detta påverkar
Titta till ert barns gudstjänstpoäng (se annan pdf). fredagen som är en vanlig skoldag.
Är de gulmarkerade är det dags att ha lite extra
Eventuellt kommer ni som föräldrar att få begära
fokus på gudstjänstbesöken. Alla fullständiga
ledigt för era ungdomar, jag återkommer när jag
gudstjänster ger poäng. I Värby församling skriver vet mer om detta.
man upp sig på ”orange lappen” och i andra försam- Vi förutsätter att eventuella förhinder redan lyfts
lingar ber man om ett underskrivet intyg att man
med mig då detta är en obligatorisk del av konfirvarit där. (Mer om detta finns i septemberinfon.)
mandtiden och avbokningar innebär kostnader.
Kommande gudstjänster
Dessa hittas på www.svenskakyrkan.se/värby eller
på mittuppslaget av församlingsbladet Kyrknytt.
Nytt nummer kommer 30 november. Spara gärna
detta. Jag brukar också messa konfirmanderna
varje vecka.
Sedan kan jag tillägga att ryktet stämmer. I jul,
från första advent till trettondedagen, får man
dubbla gudstjänstpoäng. Det är vår ”black friday”!
Lucia
Luciafirandet är frivilligt. Bestämmer man sig för
att vara med i luciatåget och deltager på repetitionerna och genomförandet får man fyra gudstjänstpoäng. Man får missa max en repetition.
Tider för dessa är:
20 november 16-17, 26 november 17-18,
5 december 16-17 i Värbygården samt genrep
7 december 16-18 i Hyby nya kyrka. Luciafirandet
är 8 december 16.00 i samma kyrka. Luciatåget
samlas 14.00 i kyrkan. Välkomna!

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 mig så
kan vi räta ut eventuella frågetecken kring detta.
Konfirmationsdagar
Lovgruppen konfirmeras måndag 22 april.
Onsdagsgruppen konfirmeras lördag 5 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.
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