
 
 
 
Kära konfirmandföräldrar, 
 
Nu närmar sig era fina barns konfirmationsdag med stormsteg och vi vill med detta brev bara ge er lite 
slutlig information gällande denna dag. 
  
Vi har insett att vi kommer ha ganska ont om tid här på morgonen, eftersom era barn har förberett och 
jobbar på en mycket gedigen redovisning av deras konfirmationstid, som de gärna vill visa er. Vårt 
förslag är därför att ni försöker vara här på gården redan klockan 9.00 och tar ut era barns packning, 
hänger på cyklar och gör allting klart för avfärd. När man är färdig med det kan man gå direkt in till 
matsalen och ta för sig av den förstärkta frukosten (drop in). Avgiften för denna är 80:- per vuxen och 
40:- för barn under 12 år. Det betalas på samma sätt som på besöksdagen, helst med kontanter eller 
swish. 
Vi kommer göra vårt bästa för att komma igång med redovisningen, inne i kyrksalen, redan klockan 
10.00, eftersom vi kommer behöva lämna gården för avfärd mot Västra Vrams kyrka senast klockan 
11.00. 
  
I Västra Vrams kyrka kommer konfirmanderna att samlas utanför kyrkan, medan ni går in och sätter 
er. Konfirmanderna kommer att sitta för sig själva och för varje konfirmand kommer det att finnas en 
reserverad bänkrad, tänkt för den närmaste familjen. Övriga släktingar får placera sig där det finns 
plats. Det går bra att ni kommer med de önskade antal personer som ni har sagt till om i förväg. Alla 
kommer att få plats! 
Konfirmationsgudstjänsten börjar klockan 12.00 och kommer förmodligen att hålla på mellan 1,5 – 2 
timmar. Även under denna gudstjänst kommer konfirmanderna att medverka med bl.a. sång. Ni 
kommer alla få möjlighet att ta del av nattvardsmåltiden under denna gudstjänst. 
Gudstjänsten avslutas med att konfirmanderna går i procession ut ur kyrkan och samlas utanför 
någonstans för en sista kramring och tillfälle att säga hej då till varandra. Vi beräknar att vi kommer 
vara klara för hemfärd någon gång mellan 14.30-15.00. 
  
Vi ber för att denna dag ska få vara fylld av kärlek och glädje. Vi ser fram emot att få träffa er! 
Ledarna, gm Jonas Nordén 
  
  
Jonas Nordén 
Präst, Betaniakyrkan i Malmö 
073-5180600 
 

 


