Rent praktisk!
Minikonfirmand-undervisningen starter op

mandag d. 21. september kl. 14.15 til 15.45
Tilmelding senest d. 14. september til Ester Due med følgende oplysninger:
✓
✓
✓
✓

Barnets navn og klasse
Forældres navn, telefonnr. og mailadresse.
Tilladelse/frabedelse til at tage og bruge billeder fra
minikonfirmand undervisningen offentligt.
Særlige hensyn fx allergier

Børnene tager selv bussen kl. 14.05 fra skolen eller cykler (den første gang
følger jeg dem hen til bussen). Hjemturen står I selv for. Kirken betaler
bussen hen til kirken og sørger for køb af billet.
Hvis jeres børn er forhindret i at komme en mandag, må I meget gerne give
besked via mail eller på sms til 4024 0009.
Forløbet afsluttes d. 22. november kl. 9.15 med rundstykker og hygge for
forældre og søskende. Herefter er der gudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne bidrager med et lille indslag ved gudstjenesten.
Planen ligger også på kirkens hjemmeside www.skanderupsogn.dk

Med venlig hilsen

Ester Due, tlf.40240009
Kirke- og kulturmedarbejder
ebd@skanderupsogn.dk

Minikonfirmand
Skanderup Kirke – Efteråret 2020

Hvad er minikonfirmand?
Til minikonfirmand får du mulighed for at komme hen i
Skanderup kirke 1 ½ time 8 mandage efter skole. Her er god
tid til spørgsmål og samtaler.
Vi skal blandt andet:
-

Høre bibelhistorier
Hygge og ha’ det godt
Lære kirken at kende
Undersøge hvem Gud og Jesus er
Synge
Lege
Have boller og saftevand
Være kreative

Det er gratis at være minikonfirmand. Det eneste du skal
gøre, er at tilmelde dig, komme og være med.

Det med småt -til forældrene
Minikonfirmandundervisning har til formål at medvirke til børns fortrolighed med den kristne børnelærdom
og folkekirkens gudstjeneste. Skanderup kirke vil med dette tilbud gerne hjælpe forældre og skole med at
oplære børnene i den kristne tro.
Det skal nævnes, at kirken ikke giver en neutral undervisning, sådan som skolen er forpligtet til. Vi vil gerne
udover kundskab om kirken give et kendskab til Gud. Minikonfirmand kan på den måde opfattes som en
fortsættelse af søndagsskole-tilbuddet.
Læs evt. mere her:
http://www.km.dk/ministeriet/publikationer/vejledninger/daabsoplaering/1-et-tilbud-til-boern-og-foraeldre/

Hvornår?
Mandag d. 21. september
Mandag d. 28. september

Hvad skal vi høre om?
Skabelsen og kirken
Udvandringen af Egypten

Mandag d. 5. oktober

Bøn -kan Gud høre mig?

Mandag d. 19. oktober

Bibelen -kan jeg høre Gud?

Mandag d. 26. oktober

Mandag d. 9. november

Trosbekendelsen/fisken
De første kristne
Præsten fortæller om dåb og
nadver
Næstekærlighed

Mandag d. 16. november

Påsken

Søndag d. 22. november

Afslutning

Mandag d. 2. november

