Børn og
unge
i Sindal og Astrup sogne
Forår 2014

Gud, film og burger
Fredag den 17. januar kl. 16.00—18.30 i Sindal sognegård
Velkomst, film og burgere.
Fest for årets minikonfirmander i
Fredagsjuniorklubben.

Salmesang for tumlinge
Onsdag den 22. januar kl. 17.00 i Sindal Bykirke
For 1-3-årige med søskende, forældre og bedsteforældre. Derefter aftensmad i Sognegården.
Tilmelding på mail:
babysalmesangsindalastrup@gmail.com

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 30. januar kl. 17.00 i Sindal Bykirke
Derefter vandring med lygter i mørket. Hotdogs og
kakao i sognegården.

Dåbstræf
Torsdag den 27. februar kl. 17.00–19.00
i Sindal Bykirke og sognegård.
Årgang 2008 med søskende, forældre, bedsteforældre og faddere. Sang og fortælling omkring døbefonten. Derefter aftensmad i sognegården.
Tilmelding på mail: hvj@km.dk

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 2. marts kl. 10.30 i
Sindal Bykirke
Sindal- Astrup kirkers kor medvirker. Optog til
Sindalborgen, hvor der er tøndeslagning. Frokost med frikadeller. Kaffe/saftevand med
fastelavnsboller. Mød gerne udklædt!
Søndag den 2. marts kl. 13.30 i
Astrup kirke.
Derefter tøndeslagning i Astrup Forsamlingshus. Mød gerne udklædt!

Konfirmandaften på Tolne Efterskole
Torsdag den 13. marts kl. 19.00
”Når præsten drager i krig”.
v/ungdomspræst Oral Shaw.
For konfirmander og deres forældre.
Forældrekørsel.

Konfirmandaften
Torsdag den 3. april kl. 19.00 i Sindal sognegård
Orienteringsaften om konfirmation for forældre og konfirmander.

Konfirmandtur til Hørby Efterskole
Torsdag den 10. april kl. 13.00-15.30. Årets musical.
Busser afgår fra parkeringspladsen ved Sindal skole.

Familiegudstjeneste
Søndag den 13. april kl. 10.30 i
Astrup kirke
For børn og voksne i alle aldre. Årets
minikonfirmander medvirker ved
gudstjenesten.
Forfriskning i våbenhuset.

Salmesang for tumlinge
Torsdag den 8. maj kl. 17.00 i Sindal
Bykirke
For 1-3-årige med søskende, forældre og
bedsteforældre.
Derefter aftensmad i Sognegården.
Tilmelding på mail: babysalmesangsindalastrup@gmail.com

Blå mandag
Mandag den 2. juni kl. 8.00 i Sindal Sognegård
Morgenmad for årets konfirmander
fra Sindal skole. (gratis)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Sognepræst Hanne V. Jørgensen, tlf. 21 36 19 82
mail: hvj@km.dk

