Konfirmandsæsonen 20-21
i hele den tidligere Vinderup kommune
Igen i dette skoleår sikrer gode aftaler med de lokale skoler, at der bliver konfirmandforberedelse i ens bopælssogn onsdag morgen i de 2 første skoletimer. Alle 7-klasseselever på
Vinderup Realskole kan blive forberedt til konfirmationen af deres egen lokale præst.

For konfirmander fra Ejsing, Ryde-Handbjerg, Sevel-Herrup-Trandum:
Elever fra Ejsing kan gå til forberedelse hos sognepræst i Ejsing og bistandspræst i SahlVinderup Tove Rask Søndergaard. Enten i Ejsing præstegård sammen med eleverne fra
Ejsing Friskole onsdag i ulige uger: første gang i uge 39, onsdag 23. september, i konfirmandlokalet ved Ejsing præstebolig / eller i Vinderup Kirke- og Kulturhus på Vinderuphold 3 (se opstart nedenfor)
Elever fra Ryde-Handbjerg kan gå til konfirmandforberedelse hos Marie Overlade Larsen i
præstegården i Ryde sammen med eleverne fra Margrethe Reedtz Skolen, første gang er
den 9. september fra 8.00-9.50
Elever fra Sevel-Herrup-Trandum kan gå til konfirmandforberedelse hos Lise Uhrskov i
Sevel kirkehus hver onsdag kl. 8.00 – 9.30, første gang onsdag den 2. september.
For Vinderupkonfirmander, hold 1-2-3:
Den store gruppe Vinderupkonfirmander på Vinderup Realskole bliver delt ind i 3 konfirmandhold på tværs af skoleklasserne, hold 1 og hold 2 forberedes af Gertrud Bangshøj,
hold 3 forberedes af sognepræst i Ejsing og bistandspræst i Sahl-Vinderup, Tove Rask
Søndergaard.
Vinderup-konfirmandhold 1 går til konfirmand i de ulige uger, første gang i uge 35,
onsdag 26. aug.
Vinderup-konfirmandhold 2 går til konfirmand i de lige uger, første gang i uge 36,
onsdag 2. sept.
Vinderup-konfirmandhold 3 går til konfirmand i lige uger, første gang i uge 38,
onsdag 16. sept.
Vinderup-konfirmandholdene 1, 2 og 3 bliver først etableret to uger inde i det nye skoleår,
når Realskolens introforløb er færdigt. Konfirmandfamilierne får besked om, hvilket hold
konfirmanden skal gå på via Realskolens Intranet senest den 21. august.

Tilmelding og infomøder
For Sevelkonfirmanderne er der tilmelding i forbindelse med friluftsgudstjenesten ’En søndag ved søen’, søndag den 16. august kl. 10-12 ved Stubbergård Sø (Parkering ved Trevældcentret). Der serveres rundstykker før og pizza efter gudstjenesten. Kom gerne hele
familien!
For Ejsingkonfirmander, der skal gå til forberedelse i Ejsing præstegård bliver der digital
tilmelding via nem-ID. Der bliver adgang til tilmeldingen på 2 måder. Enten på Ejsing kirkes hjemmeside www.ejsingkirke.dk , hvor der kommer et link på forsiden, eller via folkekirkens hjemmeside www.folkekirken.dk (skriv 'konfirmandtilmelding' i søgefeltet eller gå
via 'livets begivenheder' og 'konfirmand'). Tilmelding bliver mulig senest ultimo august.
Der kommer senere besked om infomøde.
(Ejsingkonfirmander på Vinderup hold 3 har opstart sammen med de øvrige Vinderupkonfirmander).
For Rydekonfirmanderne er der tilmelding ved et infomøde og en kort andagt torsdag den
20. august kl. 17 – 18 i Ryde kirke.
For Vinderupkonfirmanderne er der digital tilmelding via nem-ID. Man kan komme til tilmeldingen på 2 måder. Enten på Vinderup kirkes hjemmeside, www.vinderupkirke.dk,
hvor der på forsiden vil komme et link, som man kan bruge. Man kan også komme til
tilmeldingen via folkekirkens hjemmeside, www.folkekirken.dk. Her kan man enten skrive
’konfirmandtilmelding’ i søgefeltet, eller gå via ’livets begivenheder’ og ’konfirmand’.
Derudover skal Vinderupkonfirmandfamilierne sætte kryds i kalenderen mandag den 24.
august, hvor konfirmandsæsonen i Vinderup starter op med 3 korte info-møder for konfirmander og forældre i Vinderup Kirke- og Kulturhus. Hold 1 skal komme kl. 17.00 -18.00,
hold 2 kl. 18.30-19.30, hold 3 kl. 20.00 - 21.00.
Konfirmation
Vinderup kirke: Vinderup hold 1, søndag 25. april 2021 kl. 9.00 v. Gertrud Bangshøj
Vinderup kirke: Vinderup hold 3, søndag 25. april 2021 kl. 11.00 v. Tove Søndergaard
Sahl kirke: Vinderup hold 2, søndag 25. april 2021 kl. 11.00 v. Gertrud Bangshøj
Ejsing kirke: søndag 9. maj 2021 v. Tove Rask Søndergaard
Ryde kirke/Handbjerg kirke: søndag 2. maj 2021 v. Marie Overlade Larsen
Sevel kirke: søndag 9. maj 2021
Herrup kirke: søndag 25. april 2021
Trandum kirke: søndag 2. maj 2021

