
 

Aalborg den 14. juni 2019 

 

Kære kommende konfirmander fra 7 i 1 – og kære forældre! 

Velkommen i Vor Frue Kirke! Jeg glæder mig meget til at lære jer at kende.  

Lidt info …  

 

Konfirmandforberedelsen begynder i uge 34 – altså ses vi første gang:  

Onsdag den 21.august kl. 8-9.30  

Gå ind af den grønne dør til kirken op af den lille trappe i østsiden – den står åben fra kl. 7.30 

Jeg er lige i nærheden af døren og skal nok vinke til jer, så I ved, at I er kommet det rigtige sted hen!  

Som Kamma og jeg lige kort nævnte til intromøde på skolen, så er vores ferie – desværre – ikke helt i synk 

med skolernes, for vi holder jo åbent, når I andre har fri. Derfor er der huller i programmet, både i 

september ( uge 37+38 ingen undervisning), november og januar måned. De dage kan I sove længe! 

I får en mere detaljeret plan, når vi mødes første gang, som også lægge ud på hjemmesiden. 

Onsdag den 4. december tager vi på en heldagstur alle syvende klasser, lærere fra skolen og alle præster 

både fra Vor Frue Kirke og Sct. Markus.  

Foråret får I besked om senere, for dét har jeg ikke et overblik over endnu. Blot kan jeg lige nævne et par 

vigtige datoer:  

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 – 20.00: fælles konfirmandgudstjeneste for alle konfirmander i 

Aalborg – hos os! Så I skal være værter! Den er den ene gudstjeneste, som vi indtrængende gerne vil bede 

jer bakke op om! Og ja, så skal I selvfølgelig have lov at sove længe dagen efter!  

Torsdag den 2. april 2020 kl. 13.30 – 16.00: påskevandring rundt i Aalborg for alle konfirmander. Det er en 

konkurrence alle kirkerne imellem og Vor Frue har endnu aldrig vundet, så vi regner med jer! Vi skal nok 

klæde jer godt på, så I ved, hvem der svigtede Jesus skærtorsdag og alt det der! Og igen – det går 

selvfølgelig i stedet for konf. fredag den 3. marts!  

 

Konfirmationen bliver lørdag den 2. maj og søndag 3. maj 2020. ALLE får lige præcis den dag, de ønsker 

sig. Vi har lang erfaring i at lave vedkommende og højtidelige konfirmationer, så lige meget om I er mange 

eller få, skal dagen nok blive god og særlig – og kommer til at tage en time.  

Er der spørgsmål eller lignende, så tag endelig kontakt. Eller meld jer til den lukkede facebookgruppe – søg 

på: 2020 konfirmander Vor Frue Kirke 7i1  

 

Vi ses efter sommerferie!  

 

Bedste hilsner 

Sognepræst Sophie Nordentoft 

Vor Frue Kirke, Niels Ebbesens Gade 1, 9000 Aalborg 

tlf. 29422089– epost: SNO@KM.DK 

 


