Kom og vær med som
MINI-KONFIRMAND i

FOR ALLE I 3. KLASSE

MINIKONFIRMAND

Nu er det snart sommerferie og efter ferien starter du i 3. klasse, og derfor får du dette
brev, som vi prøver at få ud til alle i Bording og Christianshede Sogne i 3. klasse på Bording
Skole skoleåret 2018/2019.
Vi vil nemlig gerne invitere dig til MINI-KONFIRMAND
Til MINI-KONFIRMAND:
•

hører I nogle af de spændende bibelfortællinger og laver vi forskellige dramaoptrin og har sjove aktiviteter (fx spise lakridsfisk og lave vindmøller)

•

synger vi sange og salmer - og vores egen startsang

•

hører vi om kirken og spiser MINI-brød og drikker saftevand

•

er I med til at planlægge en gudstjeneste - og meget mere…..

Tilmelding sker ved at dine forældre sender tilmeldingsblanketten på bagsiden med posten
til: Minikonfirmand, Kirkehuset, Klochsvej 41, 7441 Bording
eller putter den i postkassen samme sted.
Den kan også mailes som foto til la@bordingsogn.dk - det er vigtigt, vi får dine forældres
underskrift.
Fristen for tilmelding er den 14. august 2018.

Minikonfirmand foregår i Bording Kirke og i Kirkehuset, Klochsvej 41.
Elever fra a-klassen
begynder 21. august og slutter 13. november.
Elever fra b-klassen
begynder 27. nov. og slutter 12. marts.
Forløbet bliver 12 tirsdage pr. klasse. Vi sørger for transporten. Vi kører med skolebussen
fra skolen lige efter eleverne får fri kl. 14, og så kommer I med bus tilbage til skolen kl.
15.45. I ledsages af Lone i bussen de første par gange. Man kan komme af ved hallen eller
ved skolen. Er der spørgsmål, er I velkomne til at ringe til en af os.
De tilmeldte får et brev fra os igen kort før, I skal starte.
Med venlig hilsen
Sognepræst Morten Meiner - 2327 1001 og
sognemedhjælper Lone Ahlers - 2327 1047
Hvad er MINI-KONFIRMAND?

bagefter i slutningen af forløbet. Det centrale er deltagelsen - at være med, og at opleve, høre, synge osv.
Det er gratis at ga til MINI-KONFIRMAND.

Det er kirkens tilbud til forældre om at medvirke til
barnets dåbsoplæring - at det møder og far kendskab
til de mest centrale bibelske beretninger, lærer nogle
børnesange og salmer, oplever gudstjenesten sammen Det er sognepræsterne og sognemedhjælperen, der
med andre børn, har forskellige aktiviteter, lærer kir- tilrettelæggelser undervisningen.
ken at kende osv.
Vi vil gerne understrege at dette er et tilbud til sognenes børn, som det er helt frivilligt at deltage i, og det
Siden 1996 har vi her i Bording og Christianshede
medfører ingen ændringer omkring konfirmation og
Sogne tilbudt MINI-KONFIRMAND. Man er velkomkonfirmationsforberedelsen.
men til at blive MINI-KONFIRMAND selv om man ikke
er døbt. MINI-KONFIRMAND-undervisningen afsluttes
ikke med nogen kirkelig handling ligesom konfirmati- I kan læse mere pa vores hjemmeside
www.bordingsogn.dk
onen, men vi har en kort gudstjeneste med middag

Like og følg os på Facebook

Tilmelding til minikonfirmand 2018-2019
Navn: _________________________________________________ Klasse (sæt X): A ____ B _____
Fotos/sma filmklip af barnet taget i forbindelse med mini-konfirmand ma bruges
pa hjemmesiden, Facebook, i avisen etc. (sæt X): Ja ____ Nej ____
Forældres mobil: _________________________________________________
Vi tilmelder vores barn til mini-konfirmand i Bording og Christianshede Sogne og er
indforstaet med, at I opbevarer og bruger ovenstaende oplysninger sa længe, det er
relevant i forholdt til minikonfirmandforløbet.

_________________________________________________________________________
(navn med blokbogstaver og underskrift - en forældre er nok)

