
Hvad er MINI-KONFIRMAND? 
 

Det er kirkens tilbud til forældre om at medvirke til barnets dåbsoplæring 
- at det møder og fa r kendskab til de mest centrale bibelske beretninger, 
lærer nogle børnesange og salmer, oplever gudstjenesten sammen med an-
dre børn, har forskellige aktiviteter og megen sang og musik, lærer kirken 
at kende osv.  
 
Siden 1996 det har vi her i Bording og Christianshede Sogne tilbudt MINI-
KONFIRMAND. Man er velkommen til at blive MINI-KONFIRMAND selv om 
man ikke er døbt. I kan evt. kontakte os om det pa  forha nd. 
 

MINI-KONFIRMAND-undervisningen afsluttes ikke med nogen kirkelig 
handling ligesom konfirmationen, men vi har en kort afslutnings-
gudstjeneste med middag bagefter. Det centrale er deltagelsen - at være 
med, og at opleve, høre, synge osv. Den formelle baggrund er fastlagt i kir-
keministeriets anordning nr. 353 af 9. maj 1994, hvor det siges i §4: Forbe-
redelsen tilrettelægges så1edes, at børnene ud fra en gudstjenestelig sam-
menhæng mødes om bibelfortælling, salmer, bibelhistoriske sange, bøn og 
bekendelse. 
 

Det forega r pa  tirsdage efter den ordinære skoletid. Transport vil ske fra 
Bording Skole til Kirkehuset og tilbage, for menighedsra dets regning, der 
ogsa  vil afholde øvrige udgifter. Sognemedhjælperen ledsager børnene fra 
skolen til Kirkehuset.  
 

Det er sognepræsterne og sognemedhjælperen, der tilrettelæggelser un-
dervisningen, og der er 2 af dem med hver tirsdag i den udstrækning, det er 
muligt. 
 

Vi vil gerne understrege at dette er et tilbud til sognenes børn, som det er 
helt frivilligt at deltage i, og det medfører ingen ændringer omkring konfir-
mation og konfirmationsforberedelsen.  
 

De børn som tilhører Bording skoledistrikt men bor i et nabosogn, f.eks. 
Ilskov eller Engesvang, er velkomne til at følge MINI-KONFIRMAND-
undervisningen i Bording og Christianshede Sogne, hvis ikke de har mulig-
hed for at følge den i deres eget sogn, eller der ikke er minikonfirmander i 
deres eget sogn.  

 
I kan læse mere om sognene pa  vores hjemmeside  
www.bordingsogn.dk 
eller skan koden 

Mest til forældre 

 

Kom og vær med 

som MINI-

KONFIRMAND i  

MINIKONFIRMAND 

FOR ALLE I 3. KLASSE 

Hej «Navn» 

Her er en invitation til dig. 

http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://www.bordingsogn.dk/


5. august 2013  
 

Kære «Navn» 

 

Vi håber, du og din familie har haft en dejlig sommerferie.   

Nu starter du så i 3. klasse, og derfor får du dette brev, som vi 

sender til alle hjem i Bording og Christianshede Sogne med en 

elev i 3. klasse på Bording Skole skoleåret 2013/2014. 

Vi vil nemlig gerne invitere dig til: 

 Til MINI-KONFIRMAND: 

 hører I nogle af de spændende bibel for-

tællinger.  

 laver vi drama 

 synger vi forskellige sange og salmer 

 laver vi forskellige aktiviteter (som f.eks. 

at spise lakridsfisk og lave vindmøller) 

 hører vi om kirken 

 er vi med til at planlægge en gudstjeneste 

 og meget mere….. 

 

Det er rart at være sammen med sine klassekammerater og læ-

re, hvad kirken står for - og hver gang vi mødes synger vi vores 

egen startsang og spiser MINI-boller.   

 

Elever på blå hold (Mettes) starter 27. august  

og slutter 19. november.  

Elever på rød hold (Linas) starter 14. januar  

og slutter 8. april. 

 

MINI-KONFIRMAND-undervisning 2013/2014 

Forløbet bliver 12 tirsdage pr. klasse. Bussen kører fra skolen 

kl. 13.45, og så kommer I med bus tilbage til skolen kl. 15.45. 

I ledsages af Lone i bussen fra skolen til Kirkehuset, men hun 

er ikke med i bussen tilbage til skolen igen. På tilbageturen kan 

man komme af ved hallen eller ved skolen. Vi regner med, rød 

hold får samme skema, men der kommer nyt skema fra uge 4, 

så der kan ske ændringer der efter. 

 

Er der spørgsmål, er man velkommen til at ringe til en af os.  

 

Tilmelding sker ved at dine forældre sender medfølgende til-

meldingsblanket med posten eller en e-mail til loah@km.dk med 

alle oplysningerne fra blanketten.  

 

Fristen for tilmelding er den  

19. august 2013. 

 

De tilmeldte får et brev fra os igen 

kort før, I skal starte.  

 

Med venlig hilsen  

Sognepræst Lindvig Osmundsen 

23271001 

Sognepræst Hanne Høgild  

29454971  

Sognemedhjælper Lone Ahlers  

23271047 

Mini-konfirmander der 
leger ”bønne-leg” 


