Kære Freja og din familie.
Vi nyder at være sammen med jer minikonfirmander hver tirsdag. Og vi vil også
gerne møde jeres familier.
Grundet Corona-restriktioner kan vi ikke
holde fest helt, som vi gerne ville. Men vi vil
gerne invitere jer til at komme og være med i
kirken en times tid og bagefter sender vi en
goodiebag med jer hjem, så I ikke skal gå
sultne i seng. Hvad den kommer til at
indeholde, kan vi ikke sige endnu. Der vil ikke
være forskel på, om man er 2 eller 6 i sin
familie, men et gennemsnit på 4, tænker vi –
så må I supplere op med nudler, havregryn,
rugbrød eller rester fra dagen før😊
Hver minikonfirmand må have max. 5 gæster
med i kirken - I får én bænk pr.
minikonfirmand, og der er mindst 2 meter
over til næste bænk/familie. På bænken kan vi
ikke sikre afstand, så gæsterne bør derfor
være nogen, der er i daglig kontakt med
hinanden/ minikonfirmanden.
Det foregår tirsdag den 17. nov. Vi begynder
kl. 17.00 i Bording Kirke – og vi regner med
at slutte ca. kl. 18.
I kirken synger vi sammen og I vil se og høre
lidt om det, vi har lavet til minikonfirmand og
I vil også prøve en aktivitet, der kunne have
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foregået til minikonfirmand.
Minikonfirmanderne får også overrakt en
børnebibel.
Mht. mundbind skal alle bruge et sådant, når
man er over 12 år og bevæger sig rundt i
kirken. Det vil i praksis sige når I kommer og
når I går.
Der er almindelig mini-konfirmandundervisning kl. 13.15-14.45 tirsdag den 17.
november – da forbereder vi os til om
aftenen.
Det er helt frivilligt, om I vil deltage. Af
hensyn til goodiebags er det vigtigt, at vi
kender antallet af deltagere i god tid. Derfor
beder vi jer melde tilbage på
tilmeldingssedlen senest tirsdag den 10. nov.,
uanset om I kommer eller ej.
På gensyn fra
Morten Meiner og Lone Ahlers
Det er helt ok at sende tilmelding til Lone på
la@bordingsogn.dk – I kan blot skrive en mail,
I behøver ikke skanne nedenstående ind.

Tilmelding til minikonfirmand-fest tirsdag den 17. november 2020
Minikonfirmandens navn __________________________________
*Antal voksne ____
Antal børn inkl. minikonfirmanden ____
Vi kan ikke komme ____
Forældres underskrift _______________________________

