Elsted Kirkeplads 1
8520 Lystrup
+45 86 22 68 12
elsted.sogn@km.dk
www.elstedkirke.dk

UNDERVISNING 7.A og 7.D
2020/2021
Sognepræst Iben Vinther Nordestgaard, tlf.: 24 40 23 84, e-mail: ivn@km.dk
Sognepræst Marianne Rothmann Bonde, tlf.: 51 85 59 54, e-mail: mrb@km.dk
September
Fredag d. 11. september kl. 14.15 - 15.45
Fredag d. 18. september kl. 14.15 - 15.45
Oktober
Lørdag d. 24. oktober kl. 9.00 - 14.00
Søndag d. 25. oktober kl. 9.00 - 14.00 – BUSK-gudstjeneste, frokost og auktion
November
Fredag d. 6. november kl. 14.15 - 15.45
Fredag d. 13. november kl. 14.15 - 15.45
Januar
Fredag d. 22. januar kl. 14.15 – Overnatning i sognegården
Lørdag d. 23. januar kl. 14.00
Februar
Søndag d. 7. februar kl. 19.30 – Foredrag
Marts
Fredag d. 5. marts – søndag d. 7. marts – Tur til Hamborg og Wittenberg
Fredag d. 12. marts kl. 14.15 - 15.45
Søndag d. 14. marts kl. 11.00 - 15.00 – Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Fredag d. 19. marts kl. 14.15 - 15.45
April
Fredag d. 16. april kl. 14.15 - 15.45
Torsdag d. 22. april kl. 8.00 – ca. 15.30 – Tur til Jelling
Fredag d. 23. april kl. 14.15 - 15.45 – Generalprøve –7.A og 7.D
Maj
Fredag d. 30. april kl. 9.30 og 11.15 – Konfirmation 7.A – IVN
Søndag d. 16. maj kl. 9.30 og 11.15 – Konfirmation 7.D – MRB
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Vigtig information
Skriv alle datoer i kalenderen, så konfirmanderne kan få et godt forløb sammen
Til BUSK-gudstjenesten søndag d. 25. oktober danner konfirmanderne et gospelkor. De møder
derfor i god tid den dag for at øve med AK fra Elsted skole. Der er efterfølgende høstfrokost og
auktion over høstkurve, som konfirmanderne i hold på 4-5 personer skal fylde med hjemmebag,
hjemmesyltet og andet godt hjemmefra. Stil derfor et par marmeladeglas, et glas rødbeder eller
andet til side. Kurvene bliver uddelt lørdag d. 24. oktober efter endt undervisning og medbringes
fyldte om søndagen. Vi håber, mange forældre vil møde op både for at deltage i gudstjenesten, ved
høstfrokosten og ikke mindst ved auktionen over høstkurvene. Overskuddet går til Elsted sogns
menighedspleje og kommer derfor værdigt trængende til gode.
Tur til… Wittenberg og Hamborg. Vi arbejder på sagen og melder os, så snart et program er på
plads. Der skal bruges pas, og der er en egenbetaling på DKK 600. Skulle dette være en udfordring,
bedes man give besked til én af præsterne hurtigst muligt, da vi så vil søge midler via sognestøtten
eller menighedsplejen. En ansøgning behandles under tavshedspligten.
Turen er kun for konfirmanderne og efter aftale med Elsted Skole har konfirmanderne skolefri hele
fredag d. 5. marts.
OBS! Vi vil gerne understrege, at der kan ske ændringer i myndighedernes retningslinjer, som
vi skal rette os efter. Ovenstående vedr. konfirmandturen er derfor med forbehold.
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp d. 14. marts er af stor betydning, og alle konfirmander
bedes hjælpe med at gå fra dør til dør i sognet. Der bydes på frokost i sognegården. Skulle forældre
have lyst til at hjælpe med indsamlingen, hører vi gerne fra jer, når tiden nærmer sig.
Tur til Jelling d. 22. april
Hele Elsted Skoles 7. klasse-årgang deltager og kører tur/retur i bus fra skolen. Eleverne kan
forvente at være tilbage i Elsted omkring kl. 15.30.

