Her er der plads til datoer mv.

Minikonfirmand

Kære Albert

Her er lidt info til dine forældre:

Vi vil gerne invitere dig og resten af din klasse til at gå til
minikonfirmand i xx kirke. Minikonfirmand er nemlig for
alle børn i 3. klasse, hvor I kan komme hen i kirken og
have det sjovt og lære noget nyt sammen med andre
børn og voksne.

Kære forældre til børn i 3.a

Til minikonfirmand skal vi have det sjovt og hyggeligt
sammen. Vi skal bl.a. op i kirketårnet, vi skal finde
forsvundne får i kirken, vi skal prøve hvordan det lyder,
når vi selv får lov til at spille på orglet, vi skal lege
omvendt gemmeleg og meget andet.
Du kommer også til at lære noget nyt til minikonfirmand.
Vi skal høre nogle spændende fortællinger fra Bibelen,
vi skal møde bedemanden, som kommer på besøg med
sin rustvogn, og vi skal lære, hvad bøn er for noget.
Der er flere voksne med til minikonfirmand, fordi vi selv
synes, det er så sjovt at være med jer og lære jer at
kende. Det betyder, at der er voksne nok til at hjælpe jer
og snakke med jer hver især. Vi får altid lidt at spise, når
I kommer, og der har vi tid til at sidde og hygge os
sammen og høre om jeres dag.

Vi har her sendt en invitation til dit barn om at gå til
minikonfirmand.
Minikonfirmand foregår (indsæt dato). Rent praktisk
foregår det på den måde, at børnene bliver hentet i
skolen om tirsdagen og er sammen med os indtil kl.
15.30.
Minikonfirmand er et tilbud om at komme hen i kirken og
være en del af et dannelsesforløb, hvor børnene lærer
noget om kirke og kristendom på en legende måde. Vi
lægger vægt på at være voksne nok omkring børnene,
så vi har det godt og rart med hinanden både børn og
voksne. Vi gør vores bedste for at skabe et rum, hvor der
er plads til børnenes egne spørgsmål om livets store
emner. Her skal de ikke måles, vejes eller testes.
Tværtimod vil vi gerne skabe et frirum, hvor det handler
om at være sammen i trygge rammer med plads til både
alvor, leg, kreativitet, udforskning af kirkerummet,
spørgsmål og meget andet.
Tilmelding xx

Kom og vær med, vi glæder os til at møde dig!
Kærlig hilsen
Xxx

