Østbirk og Yding Sogne
Præstemarken 2 a
8752 Østbirk
Tlf. 75 78 10 39

Kære forældre og kommende konfirmander 2020/2021 i Østbirk og Yding Kirker .
Indskrivning: Tirsdag 1.sept. Østbirk kirke kl. 16.45. (Kommende konfirmander
sammen med jeres voksne).
Konfirmationsdatoer 2021
Elever fra Østbirk Skole, som er bosiddende i Yding Sogn eller bosiddende andre
steder, men bare ønsker at blive konfirmeret i Yding Kirke: Lørdag 1. maj. kl. 10.00
i Yding Kirke
7A: St. Bededag, fredag 30. april kl. 11.00 i Østbirk Kirke
7B: Søndag 2. maj kl. 10.00 i Østbirk Kirke
Vestbirk friskole: St. Bededag, fredag 30.april kl. 9.00 i Østbirk kirke
Vi glæder os meget til at hilse på jer her ved indskrivningen! Alle unge mennesker,
der overvejer at blive konfirmeret 2021 i Østbirk eller Yding kirker inviteres til
indskrivning.
Efterfølgende er der kl. 17.30 – 18.15 gudstjeneste for alle konfirmander og jeres
voksne samt alle andre, der kan have lyst til at deltage.
18.20 er der spise i Præstegården. Kødsovs og pasta. Voksne betaler samlet 30 kr.
til spise og drikke. Unge mennesker og børn spiser gratis.
Undervisningen - "at gå til præst" forløber i skoletiden. Der vil blive tale om hele
dage ligesom, der også vil blive tale om lektioner af to timer. I får snarest via mail
en undervisningsplan for hele året.

Vi laver en gruppe på FB (for konfirmander og forældre) Gruppen hedder: Østbirks
sejeste konfirmander 2020/2021. Her vil vi præster hele tiden "holde jer i hånden"
om hvornår der er undervisning, hvornår der er en gudstjeneste lige for jer osv.
Hermed har vi også muligheden for at skrive til hinanden via Messenger.
Vi vil også nogen gange sende en mail til jer.
Bliver dette brev væk - kan I ikke finde konfirmand indskrivningsblanketten - eller I
har brug for diverse oplysninger, kan I altid kikke på hjemmesiden.
Til indskrivning: Husk at medbringe Konfirmandindskrivnings blanketten samt
kopi af dåbsattest.
De bedste hilsner fra præsterne: Peter Tast 75781039/og Lone Buhl Pedersen,
Sognepræst Tlf. 75781039/ 21396392
Hjemmeside: www.oestbirk-yding.dk

