Kære konfirmander og konfirmandforældre,
I næste uge starter konfirmandforberedelsen, og vi glæder os meget til at
møde alle jer kommende konfirmander på tirsdag den 1. september og på
torsdag den 3. september!
I år vil vi af hensyn til Corona undervise jer klassevis og sørge for, at vi holder god
håndhygiejne og afstand til hinanden. Husk at spritte jeres hænder af, når I kommer
– der står sprit både i konfirmandstuen og i Draaby Kirke.
Herunder følger jeres holdinddeling. I vil få mere at vide af jeres præst, og I kan også
løbende holde jer orienteret på www.Gerlevkirke.dk/livetsgang/konfirmander
7. A. tirsdag kl. 14.30 – 15.45 hos Malene, skal møde op i Draaby kirke
7. B. tirsdag kl. 14.30 – 15.45 hos Bettina, skal møde op i Draaby konfirmandstue
Hold X (for alle jer unge, der kommer fra andre skoler end Jægerspris skole)
tirsdag kl. 15.45 – 17.00 hos Malene og Bettina på skift, skal møde op i Draaby
kirke
7. C. torsdag kl. 14.30 – 15.45 hos Frits, skal møde op i Draaby kirke
Spørg os meget gerne, hvis I er i tvivl om noget:
Lene kordegn: lechr@km.dk 4012 2121
Malene præst: mhk@km.dk 5088 2205
Bettina præst: benk@km.dk 2022 1968
Frits præst: fgj@km.dk 2482 0751
Vi har valgt at forlænge jeres konfirmandforberedelse i foråret for, at eftermiddagene
ikke skal blive alt for sene. Til foråret vil I derfor både få enkelte hele dage og
eftermiddage med konfirmandforberedelse.
Nb. særligt for de næste par uger:
-

Konfirmandundervisningen er aflyst for alle hold i uge 37
I uge 38 ligger undervisningen for alle hold fredag den 18. september, hvor vi
skal deltage i Helsingør Stifts store konfirmandevent i Brede.
Mødested: parkeringspladsen foran Draaby kirke, bussen kører kl. 12.45. Vi er
hjemme ca. kl. 17 samme sted. Husk at bede om fri fra skole.

Med kærlig hilsen fra præsterne
Malene, Frits og Bettina

