Kære elev i 3. klasse.
Her er en invitation til dig. Du går i 3. klasse og kan derfor gå til minikonfirmander
hver onsdag eller torsdag i Gistrup Kirke kl. 13.15-14.45.
Vi begynder med en optakt i kirken torsdag den 16. januar kl. 17.00 (se side 2).
Hvad laver vi?
 Vi begynder med at spise frugt o.l. sammen.
 Vi går på opdagelse i kirken (og ser tårnet)
 Vi synger.
 Vi hører bibelhistorie.
 Vi leger gode lege.
 Vi tegner og maler, hamrer og banker, laver
skuespil og forskellige aktiviteter.
 Vi beder Fadervor.
 Nogle gange hjælper minikonfirmanderne
med at lave børnegudstjeneste.
Mange minikonfirmand-hilsner fra
Annette (sognemedhjælper) og Ejnar (præst)
Vil I vide mere?
Sognepræst Ejnar Grønlund. Tlf. 98 31 52 26. Mail: ejgr@km.dk
Sognemedhjælper Annette Tøttrup. Tlf. 40 22 83 33. Mail: smh@gistrup-kirke.dk (træffes ikke i uge 2)

Mere info på side 2 

Orientering til forældre
Kære forældre til børn i 3. klasse på Gistrup skole!
Vi inviterer hermed jeres børn til at blive
minikonfirmander i Gistrup Kirke.
Hvorfor og hvordan? I minikonfirmand-forløbet møder børnene kirke og kristendom gennem en
et oplevelsesorienteret samvær i kirkens lokaler og omgivelser. Målet er at gøre børnene fortrolige
med vigtige elementer i den kristne tro og folkekirkens gudstjeneste. Forløbet er tilpasset
børnenes alder og lægger op til spørgsmål og forundring.
Alle børn er velkomne til at være minikonfirmander, uanset om de er medlem af folkekirken eller
ej. Forløbet ledes af sognepræst Ejnar Grønlund og sognemedhjælper Annette Tøttrup.
Optakt og orientering: Torsdag den 16. januar kl. 17.00 – 18.30 er der Spaghettigudstjeneste i
Gistrup Kirke, som samtidig er optakt til forløbet for minikonfirmander. Alle er velkomne – man
kan sagtens tage søskende med. Der indledes med en kort børnegudstjeneste. Fra ca. 17.35 er der
spisning og derefter er der orientering for alle elever og forældre fra 3. klasse, også de, som er i
tvivl om, om barnet skal deltage.
Hvor? Forløbet foregår i Gistrup kirke, Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup. Børnene bliver hentet på
skolen. Når de er trygge ved det, kan de selv gå hen i kirken.
Hvornår? Børnene går til minikonfirmander i to hold, hhv. onsdage og torsdage kl. 13.15-14.45
fra 22. og 23. januar. Man kan ønske den ugedag, der passer bedst. Der indgår tillige en lørdag i
forløbet (info senere). Vi holder afslutningsgudstjeneste Palmesøndag den 5. april kl. 14.00.
Er der spørgsmål, skal I bare kontakte os. Du kan se mere om minikonfirmander på kirkens
hjemmeside: www.gunderup-noevling-gistrup.dk
Vi håber, at I og jeres børn vil tage godt imod dette tilbud.
Med venlig hilsen
Sognepræst Ejnar Grønlund
Tlf. 98 31 52 26. Mail: ejgr@km.dk

/

Sognemedhjælper Annette Tøttrup
Tlf. 40 22 83 33. Mail: smh@gistrup-kirke.dk
(træffes ikke uge 2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til undervisning for minikonfirmander januar – april 2020
Tilmelding sendes til Gistrup Kirke, Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup eller oplysningerne sendes pr.
mail til sognepræst Ejnar Grønlund, ejgr@km.dk så vi har den senest den 10. januar.
Navn ____________________________________ Adresse ______________________________
Klasse _________

Kan bedst onsdage: __

kan bedst torsdage:___

Kan begge dage: ___

Forældre tlf. ____________________ Forældres e-mail __________________________
Må vi bruge billeder af barnet på hjemmesiden og i kirkebladet? (sæt kryds) ___ ja
Forældreunderskrift ____________________________________________
Venligst kontakt os, hvis der er noget særligt, vi skal vide om jeres barn.

___ nej

