Konfirmandsæsonen for Vinderup-konfirmanderne 2020-2021

Vinderupkonfirmander: 3 hold
Den store gruppe Vinderupkonfirmander på Vinderup Realskole bliver delt ind i 3
konfirmandhold på tværs af skoleklasserne, hold 1 og hold 2 undervises af Gertrud
Bangshøj, hold 3 undervises af den nye sognepræst i Ejsing og bistandspræst i SahlVinderup, Tove Rask Søndergaard.
Vinderupkonfirmandhold 1 går til konfirmand i de ulige uger, første gang i uge 35,
onsdag den 26/8.
Vinderupkonfirmandhold 2 går til konfirmand i de lige uger, første gang i uge 36,
onsdag den 2/9.
Vinderupkonfirmandhold 3 går til konfirmand i lige uger, første gang i uge 38,
onsdag den 16/9.
Vinderupkonfirmandernes hold 1, 2 og 3 bliver først dannet 2 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 18. august.

Vinderupkonfirmander – opstart & infomøde
Vinderupkonfirmanderne kan sætte et kryds i kalenderen mandag den 24. august,
hvor konfirmandsæsonen 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.

Vinderupkonfirmander – tilmelding
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’.

Information om konfirmandsæsonen i Vinderup 20 - 21
For konfirmander på Vinderup Realskole kommer der information om
konfirmandsæsonen igen i en flyer, der uddeles, når skolen holder velkomst for de
nye 7. klasser søndag formiddag den 9. august.
Når der er ny information til alle Vinderupkonfirmander, bliver det lagt på kirkens
hjemmeside: www.vinderupkirke.dk
Realskolen er behjælpelig med at sende besked og info fra præsterne ud via skolens
forældre- og elevintra.
Som noget nyt er det fra i år også muligt for præsterne at kommunikere digitalt med
konfirmanderne og konfirmandfamilierne på SMS eller mail via et særligt modul.
Dette modul fungerer som en slags ’forældreintra’, hvor forældrene skal logge på
med nem-ID, og det er i dette modul, at der f.eks kan indhentes oplysninger og
afgives diverse tilladelser. Der vil fra primo august være adgang til
’Konfirmandkommunikation’, der findes på adressen: konfirmand.kirkenettet.dk .
Linket vil blive sat på hjemmesiden, så snart modulet er klart.
Herudover er man også altid velkommen til at ringe til Gertrud Bangshøj og Tove
Søndergaard, hvis man har spørgsmål vedrørende konfirmandforberedelsen.
Venlig hilsen
Gertrud Bangshøj og Tove Søndergaard

