Konfirmationsforberedelsen 2019 – 2020 i den tidligere
Vinderup kommune
Konfirmandforberedelse lokalt i Ryde, Sevel, Ejsing og Vinderup
Gode aftaler med Vinderup Realskole, Margrethe Reedtzskolen, Ejsing skole og Vinderup skole har
muliggjort, at kirkerne i hele den tidligere Vinderup kommune fortsat kan tilbyde alle elever
konfirmandforberedelse lokalt, dér hvor man bor.
For Vinderupkonfirmander fra Vinderup og Sahl er der konfirmandforberedelse af sognepræsterne
Gertrud Bangshøj og Gina Maria Vium Andersen i Vinderup Kirke- og Kulturhus med opstart i
Vinderup kirke søndag den 18. august kl. 10.30. For elever fra Sevel, Herrup og Trandum er der
konfirmandforberedelse af sognepræst Camilla Hansen i Sevel kirkehus med konfirmandindskrivning
til friluftsgudstjenesten ’En søndag ved søen’ den 18. august kl. 10.00 ved Stubbergård Sø (indkørsel
fra Trevældvej).
For elever fra Ryde og Handbjerg er der konfirmandforberedelse af sognepræst Marie Overlade
Larsen i Ryde præstegård med opstart søndag den 18. august i Handbjerg kirke kl. 10.30 og for
elever fra Ejsing varetages konfirmandforberedelsen af sognepræst Gina Maria Vium Andersen i
Ejsing præstegård med opstart torsdag den 22. august kl. 17.00 i Ejsing kirke.

Konfirmandforberedelse i Vinderup
Ugentlig konfirmandforberedelse
Konfirmandforberedelsen for Vinderupkonfirmanderne foregår hver onsdag i de to første timer fra kl.
8.15 – 10.15 og starter onsdag den 28. august i uge 35.
Da planlægningen af konfirmandforberedelsen sker i et samarbejde mellem kirkerne og skolerne i
hele den tidligere Vinderup kommune, medfører den praktiske koordinering, at der kun kan blive
forberedelse med præsten hver anden uge.
Som noget nyt er der i år et samarbejde med Vinderup Ungdomsskole, så konfirmandforberedelsen
skifter mellem at foregå i Vinderup Kirke- og Kulturhus og i Vinderuphallen.
Hver anden onsdag er der således konfirmandtimer med Gertrud Bangshøj eller Gina Maria Vium
Andersen i Vinderup Kirke- og Kulturhus. De øvrige onsdage er der fællesskabsaktiviteter i form af
social samvær, lektielæsning, teambuilding og boldspil i Vinderup Hallens Café, der ligger i kælderen
under hallen samt i en af hallerne. Dette står Ungdomsskolen for, og der vil være to voksne fra
Ungdomsskolen sammen med konfirmanderne.
Men dette nye tiltag er konfirmandforberedelsen således med til at skabe gode rammer for og styrke
fællesskabet i de nye 7. klasser på Vinderup Realskole. Vi håber, at dette bliver til glæde for alle.

Temadage
Der bliver to temadage i årets konfirmandforløb fælles for alle konfirmanderne i den tidligere Vinderup
kommune, hvor der er konfirmandaktiviteter i stedet for skolegang: fredag den 25. oktober, hvor der
er konfirmandudflugt til Århus og fredag den 13. marts, hvor der bliver en temadag i Vinderup Kirkeog Kulturhus.

Konfirmandhold
Der bliver 3 konfirmandhold for Vinderupkonfirmanderne, hold 1 og 2 forberedes af Gertrud
Bangshøj, hold 3 af Gina Maria Vium Andersen. Holdene bliver dannet på tværs af skoleklasserne,

de forventes først at være klar i løbet af august og vil blive meddelt til elever og forældre via
Realskolens intranet.

Konfirmandindskrivning og infomøde
For Vinderupkonfirmanderne bliver der konfirmandopstart, indskrivning og info med begge præsterne
søndag formiddag den 18. august kl. 10.30 i Vinderup kirke.

Konfirmationsdato 2020
Konfirmation i Vinderup kirke den 26. april ved Gertrud Bangshøj kl. 9.00 og 11.00
Konfirmation i Sahl den 26. april ved Gina Maria Vium Andersen kl. 10.00

Spørgsmål
Man er altid velkommen til at ringe til en af præsterne eller til kordegn Jane Dehli, hvis der er
spørgsmål.
Gertrud Bangshøj, 9744 1105 / 4015 1109, Gina Maria Vium Andersen 3071 7050, Jane Dehli 2323
2607.

