Kære forældre og børn i 3. klasse
Så er det jeres tur til at få en invitation til at blive minikonfirmander i Suldrup Kirke – og her
kommer lidt info om dét og om tilmelding.
Minikonfirmand er et frivilligt tilbud, kirken hvert år giver til alle 3. klasses børn; det er en
uformel og legende måde at lære kirken at kende på og samtidig have det hyggeligt med sine
kammerater.

Hvornår: Torsdage kl. 13.30 – 15.00
Hvor:
Suldrup Kirke og Sognehus
Praktisk INFO:
Et minikonfirmandforløb varer 8 gange. Afhængig af hvor mange der tilmelder
sig fra hver klasse, vil der blive ét eller to hold. Det kan betyde, at der kører et
hold her i efteråret og et hold efter nytår. Men det kan vi først afgøre, når vi har
tilmeldingerne. Vi forventer at begynde d. 17. september.
Vi ønsker naturligvis at overholde retningslinjerne ihht. Covid-19, og det er også
derfor vi gerne vil vente med at sætte os fast på, om det bliver ét eller to hold, til
vi har alle tilmeldinger. Det håber vi, der er forståelse for.
I bliver hver gang hentet med bus på skolen og kørt tilbage til skolen igen, når
undervisningen er slut.
Det er gratis at gå til minikonfirmand.
Alle kan være med – det er et tilbud, der kun gives i 3. klasse.

Om minikonfirmand:
❖ Vi skal rundt i kirken og se de steder, som man ikke normalt kommer,
f.eks. i tårnet og op til orglet
❖ Vi skal høre spændende historier fra Bibelen
❖ Vi skal på opdagelse på kirkegården
❖ Vi skal løse opgaver og være kreative
❖ Vi skal synge og øve os på Fadervor
❖ Vi skal hygge, snakke, grine og have lidt godt at spise hver gang.
Tilmelding næste side.
Mange hilsner
Kathrine Kofod og Inger-Marie Larsen (hhv. kirke – og kulturmedarbejder og organist)

Tilmelding til minikonfirmand
Af praktiske hensyn vil vi gerne have en tilmelding senest
Fredag d. 4. september.
Send et billede af udfyldt tilmelding eller skriv oplysningerne i en mail til
Kathrine Kofod på mail: kirke.kathrine@outlook.dk

JA ☺ Jeg vil gerne være minikonfirmand ☺
Barnets navn
Adresse
Forældres
Mobilnr.
Forældres
E-mail
(skriv tydeligt)

Klasse
Andet, som kan
være vigtigt for
os at vide.

Vær så venlig at udfylde:
Til brug for PR: Sognebladet, kirkens hjemmeside, facebook og fremtidige
invitationer, tager vi nogle billeder fra undervisningen. Vi vil gerne vide, om
billeder af jeres børn må bruges til dette formål.

Ja, det er i orden
Nej, det ønsker
vi ikke

………………………………….……………………………..…
fars/mors underskrift

