Hej föräldrar och andra vårdnadshavare!
Vi välkomnar en ny kull konfirmander till ett år
tillsammans med varandra och oss! 50 konfirmander är anmälda, fördelade på fyra grupper.
Gruppernas utseende
Efter genomgång av önskemål kring dagar, tider
och kompisar är gruppfördelningen väldigt ojämn.
Måndagsgruppen är mycket stor och jag ber er och
konfirmanderna om hjälp att flytta några som
kan till onsdagsgruppen. Detta är för både vår och
deras skull. Eftersom en del inte angett reservalternativ ber jag er hjälpa mig med detta. De som
anmält sig till tisdags-, onsdags- och lovgruppen
har plats i dessa grupper. Grupplista kommer.
Närvaro och frånvaro
Gruppen och kontinuiteten är viktig när man är
konfirmand. Därför förutsätter vi att alla kommer
alla träffar. Är man sjuk vill vi att man meddelar
detta. Samma sak om man är bortrest eller något
speciellt annat gör att man inte kan närvara
(utvecklingssamtal, en förälder som fyller jämt,
begravning el dyl).
Märk väl att läxor och provpluggande inte nämns
ovan. Planera in detta i tid och då kan en stund
på Värbygården som paus i NO-, spanska, eller
vad det nu kan vara, bara göra gott. Vet man att en
veckogång inte blir av får man gärna gå annan dag
samma vecka.
Gudstjänsterna
I Värby församling samlar man gudstjänstpoäng.
Alla konfirmander ska ha nått 16 poäng innan
konfirmationsdagen. Vanliga gudstjänster på
kvällar eller helger ger en poäng. Högtidshelger
såsom jul- och påskgudstjänster ger två poäng.
Speciella konfirmandgudstjänster som vi planerar
och genomför tillsammans ger tre poäng. Väljer
man att vara med i luciagudstjänstens luciatåg
samt tillhörande repetitionstillfällen får man fyra
poäng. Friliggande dop, begravningar och vigslar
ger inga poäng. Annan konfirmation än den egna,
ger en poäng.
I våra kyrkor (Hyby nya och gamla, Bara, Bjärshög,
Skabersjö samt i Värbygården) finns det en gulorange närvarolista att skriva på. Vi vill att varje
konfirmand skriver sitt eget namn. Besöker man
en annan kyrka så be någon som arbetar där om

att få ett påskrivet intyg om närvaro. Det kan vara
en vanlig lapp med kyrka, datum och underskrift
(glöm inte heller konfirmandens namn!) och
lämna lappen till mig när vi ses.
Kommande gudstjänster
Dessa hittas på www.svenskakyrkan.se/värby eller
på baksidan av församlingsbladet Kyrknytt. Jag
brukar också messa konfirmanderna varje vecka.
Lovgruppen
Vi börjar 29 oktober 9.00 i Värbygården i Bara.
Vi ses 9-13 vardagarna den veckan. Vecka 1 och 2
(2019) ses vi onsdag-fredag samt tisdag-måndag
istället. Mer om detta senare...
Polenresan
Vi kommer att åka på vår konfirmandresa till
Kraków våren 2019 och är i bokningsfasen men
kan inte nämna säkra datum än.
Vi förutsätter att alla ska med då det är en obligatorisk del av konfirmandtiden. Finns det någon
anledning att inte följa med så ber jag er kontakta
mig omedelbart då vi behöver boka flyg och hotell
redan nu.
Vi som jobbar
Jag (Jesper) är pedagog och träffar alla grupperna.
Mats är ledare och präst i lovgruppen, Malin i två
veckogrupper och det kommer en präst till 2019.
Konfirmationsdagar
Lovgruppen 22 april, onsdagsgruppen 4 maj, tisdagsgruppen 11 maj och måndagsgruppen 18 maj.
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.
När det gäller era ungdomar är samtliga tillagda
i en SMS-grupp. När jag mejlar det numret går
messen till alla. När konfirmanderna mejlar dit får
bara jag messen.
Detsamma gäller er föräldrar. Meddela mig om
någon inte får SMS och vill bli tillagd i en grupp.
/konfirmandarbetslaget genom

Jesper

