Kære konfirmander og forældre!!
Vi har i lagt en plan for konfirmationerne i august ud fra de regler, vi kender nu og ud fra tanken om at lave
så festlig en dag med så mange gæster som muligt.
Vi forbeholder os ændringer alt efter udmeldinger fra statsminister og sundhedsmyndigheder.
Da Hørning kirke er ret lille, er vi nødt til at nøjes med at konfirmere max. 10 af gangen og derfor dele
holdene op og holde korte konfirmationer.
Den første halvdel af holdet går over i kirken til ca. 25 min. gudstjeneste, mens den anden del af holdet
følger med på livestreaming i sognegården lokale 2-3.
Derefter går andet hold over i kirken, hvor alle konfirmanderne bliver fotograferet.
Første halvdel går i sognegården og ser anden halvdel af holdet bliver konfirmeret.
Dvs. at konfirmanderne er i kirken/ sognegården i halvanden time.
Hver konfirmand kan have 9 gæster med.
4 i kirken og 5 i sognegården, hvor de kan se konfirmationen på livestreaming.
Forældre og gæster kan KUN være i kirken/ sognegården ca. en halv time, da vi skal spritte bænke/ stole
inden næste hold. Hver enkelt konfirmands gæster skal kunne sidde skulder ved skulder. Er man særlig
udsat eller syg, bedes man om ikke at deltage.
HUSK at få poser med telegrammer/ roser med fra sognegården lokale 1.
Er der tvivl/ spørgsmål kan forældre komme til undervisningen tirsdag 18/8 kl. 17.15-17.30.
Lørdag 22/8
Hørning Kirke
10.00 Katjas hold Højboskolen ALLE konfirmander møder 9.45 i Sognegården i lokale 4
Forældre og gæster møder kl. 10.00-10.30. (Her er kun et hold)
11.30 Anns hold Højboskolen ALLE konfirmander møder i 11.15 i Sognegården i lokale 4
Forældre og gæster til første hold konfirmander møder kl. 11.30-12.00.
Forældre og gæster til andet hold konfirmander møder kl. 12.15-12.45.
Adslev Kirke
11.30 Katja konfirmander (se nedenfor)
Søndag 23/8
Hørning Kirke
9.30 Majbrits hold Højboskolen ALLE konfirmander møder 9.15 i Sognegården i lokale 4
Forældre og gæster til første hold konfirmander møder kl. 9.30-10.00.
Forældre og gæster til andet hold konfirmander møder kl. 10.15-10.45.

Katjas konfirmander: Fælles foto i kirken kl. 10.40.
Lily
Roseline
Tobias
Jonas
Freja
Nynne
Victor
Oliver
Ny konfirmand
Adslev konfirmander:
Skal møde op til fælles foto i Hørning kl. 10.40.
Sofie
Elina
Theresa
Caroline
Nb. I har også mulighed for at få 9 gæster med hver.
Anns konfirmander:
Hold 1:
Caroline Andersen
Julie Bjerring
Malou Witting Brun
Thomas Kamp Damsgaard
Mathias Lynge Gulev
Lasse Bjerre Hansen
Signe Juel Hinrichsen
Hold 2:
Sofus Vedel Hjørringgaard
Lasse Grynderup Langhoff
Cecilie Marie Larsen
Noah Frydenlund Nielsen
Alexander Hedemann Nielsen
Nanna Lise Møller Nørgaard
Majbrits konfirmander
Hold 1:
Frede Boye Andersen
Frederik Mejlgaard Bliddal
Johan Bossow
Malte Haaning
William Hvam Kolby-Larsen
Bertram Rindom Knudsen
Helena Hauge Mikkelsen

Christian Nyboe
Hold 2:
Martin Lund Nyborg
Frida Juul Poulsen
Lukas Kjær Rasmussen
Boris Faber Mygind Schierbeck
Marius Linnemann Simonsen
Nicolai Krag Svennesen
Mads Emil Martins Sørensen
Julie Wolters Sørensen

