Kliplev, 3. august 2018
Kære Kliplev konfirmander og forældre
Med dette brev vil jeg sige velkommen til konfirmand 2018/2019 til jer fra Kliplev, der nu går i
skole på Felsted Centralskole. Jeg ser frem til at møde jer og lære jer at kende. Hvis I ønsker at gå
til konfirmand i Kliplev men går på en anden skole og ikke får dette brev i første omgang, kan I
henvende jer til mig med en mail til konfirmand2019@kliplev.zendesk.com. I kan også ringe til mig
på 30 31 56 25. Første gang vi ses, bliver til indskrivningen.
Indskrivning
Lige nu skriver jeg, hvornår der er indskrivning, hvornår første undervisning finder sted, og hvornår
første konfirmand- og forældrearrangement bliver. Jeg skriver også et par andre ting.
For jer, der går på Felsted Centralskole – eller ønsker at deltage alligevel – bliver der
Indskrivning i præstegården onsdag den 22. august 2018 fra 16.00 til 18.00
Jeg vil bede jer hente et skema på hjemmesiden før indskrivningen og udfylde og medbringe det.
Det ligger her: https://www.kliplevkirke.dk/menu-kliplev-kirke/konfirmation-2019/indskrivning.
Al INFO
om konfirmand 2018/2019 finder I på
https://www.kliplevkirke.dk/menu-kliplev-kirke/konfirmation-2019/
Nogle få links på disse sider er ikke aktive endnu. I uge 33 følger undervisningsskemaet for hele
konfirmandforløbet med temadage og ferier.
Buskørsel
Der kører bus til Felsted skole fra Kliplev ca. kl. 9.30 de onsdage, hvor der IKKE er konfirmand.
Den køre ad Perbøl-Bjerndrup-Kliplev-Kværs-Felsted. Følg med på https://www.kliplevkirke.dk/
menu-kliplev-kirke/konfirmation-2019/konfirmandernes-side-2019/buskoersel. Første gang bussen
kører denne rute bliver onsdag den 15. august – derefter igen 22. august. Hvis I har brug for, at
ruten bliver justeret, skal I kontakte mig via mail på konfirmand2019@kliplev.zendesk.com.
Første undervisning
Første undervisning bliver onsdag den 29. august kl 8.00. Når der er konfirmand, kører bussen ikke
til kl. 8.00, men den kører til Felsted Centralskole fra Kliplev Kirke kl. 9.35.
Første arrangement for både konfirmander og forældre bliver
Onsdag den 12. september 2018 kl. 19.00 – 20.15
De bedste hilsner og på gensyn til indskrivningen,
Michael Westh

