HVAD SKAL VI HØRE?
27. nov. ...om at være minikonfirmand
4. dec. ...om skabelse
11. dec. ...om dåb og kirken

Kære
Minikonfirmand

18. dec. Ingen MK
25. dec. + 1. jan. JULEFERIE – ingen MK
8. jan. ...om bøn
15. jan. ...om gode historier
22. jan. ...om mirakler
24. jan. Spaghettigudstjeneste
29. jan. ...om en fantastisk bog
5. feb. ...om påske
16. okt. VINTERFERIE – ingen MK
19. feb. ...om kirkegården
26. feb. ...om vind
27. feb. Spaghettigudstjeneste
5. mar. ...om Jesu liv
12. mar. ...om at holde fest
Kl. 18.00:
Fest for minikonfirmander og
12. mar.
deres familie, faddere og
bedsteforældre

Du er
tilmeldt
MINI
konfirmand

vinter
2018-2019

Bording den 19. november 2018
Kære Minikonfirmand
Nu nærmer den dag sig, hvor du skal begynde at gå til
KONFIRMAND. Vi glæder os meget til at se dig og dine
kammerater.

MINI-

Første gang vi skal mødes er tirsdag den 27. november 2018 –
se også bagsiden, hvor der er en kalender.
Der er bus fra skolen efter I får fri kl. 14 om tirsdagen. Lone
kommer hen til skolen og henter jer og kører med i bussen
tilbage til skolen igen de første par gange. I er tilbage på skolen
ca. 15.50 – man kan også komme af ved vejen til hallen. Der
kører ingen skolebus fra skolen på det tidspunkt, så I må selv
sørge for, I kan komme hjem.
Til MINI-KONFIRMAND skal vi lave mange forskellige ting, men
dagen er bygget op på samme måde de fleste gange:
☺ Startsang
☺ “Mini-gudstjeneste” med bibelhistorie,
bøn og sang
☺ Forfriskning
☺ Leg/kreativ aktivitet
Vi skal både være i Bording Kirke og i Kirkehuset, men vi
starter og slutter i Kirkehuset.
Da vi har ansvaret for dig hver tirsdag kl. 14.00 – ca. 15.50,
er det vigtigt at dine forældre melder afbud, hvis du en
enkelt gang er forhindret i at komme. Ellers forventer vi, at

du følger programmet hver gang. Hvis du ikke skal med
bussen tilbage, skal vi lige have besked fra dine forældre.
På kalenderen på bagsiden kan I se, at nogle datoer er
markeret. Det er bl.a. i forbindelse med juleferie og
vinterferie, hvor der IKKE er MINI-KONFIRMAND.
Og så er der et par spaghetti-gudstjenester, som I kan
være med til sammen med jeres familie, hvis I har lyst.
Den sidste tirsdag i forløbet kommer I til MINI-KONFIRMAND,
som I plejer, og så mødes vi igen om aftenen til fest kl. 1820, med mini-gudstjeneste, spisning og hyggeligt samvær for
MINI-KONFIRMANDER og deres familie. I får sedler med hjem,
når tiden nærmer sig de enkelte arrangementer – men sæt
gerne et kryds i kalenderen allerede nu.
Hvis I har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at
kontakte os.
Mange hilsner fra
Morten Meiner,
Sognepræst
M: 2327 1001
E: mme@km.dk

Lone Ahlers,
Sognemedhjælper
M: 2327 1047
E: la@bordingsogn.dk

