fra din

salmer.

skabe med vore

Og så skal vi

synger vi og lærer Fadervor. Med

lytter vi til fortællinger om

nogle sange og

ser vi på det, vi vil

Med

Undervisningen strækker sig frem til afslutningsgudstjenesten

Til mini-konfirmand skal vi bruge vores

Med

imod jer.

Derfor vil vi gerne invitere dig til at blive MINI-konfirmand.

Lotte Sandø Heftye, Jan Rox Eriksson og Dorte Mejdahl.

Venlig hilsen

Vi glæder os til at se jer til MINI-konfirmand undervisning.

(fastelavn). Nærmere information følger.

den 1. december (1. søndag i advent) og den 23. februar

Vi ser gerne at minikonfirmanderne deltager i gudstjenesterne

Palmesøndag den 5. april 2020.

I går fra skolen over til kirken og kirkecentret, hvor vi tager

understøtter og supplerer, hvad børnene lærer i skolen.

er ikke en erstatning for skolens kristendomsundervisning, men

efter skoletid kl. 13.30 til 15.00.

kirken med dette tiltag gerne hjælpe og støtte dem i. Ordningen

Vestergade 16 med opstart

børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste. Da børnene blev

onsdag den 23. oktober

Undervisningen foregår hver onsdag i kirkecentret,

Formålet er at gøre børnene fortrolige med den kristne

døbt, lovede forældrene at oplære dem i den kristne tro. Det vil

Tid og sted.

til minikonfirmand.

ikke medbringer slik eller penge til at købe slik for, når de skal

forbindelse vil vi meget gerne bede om, at minikonfirmanderne

Derfor hygger vi os hver gang med lidt brød og saftevand. I den

lang skoledag har alle børn behov for noget at spise og drikke.

Vi spiser sammen. Uden mad og drikke duer helten ikke! Efter en

(dåbsoplæring).

skolens 3. klasse ”frivillig indledende konfirmationsforberedelse”

Som de foregående år kan vi i Fjerritslev tilbyde børn, der går i

Her er et lille

Kære børn – kære forældre!

oktober 2019

Dorte Mejdahl: 2467 0948

Lotte Sandø Heftye: 5185 0511/9821 3100

Hvis du/I har spørgsmål kan Lotte eller Dorte kontaktes.

den 15. januar 2020.

Vi holder juleferie fra den 1. december 2019 og starter op igen

MINIKONFIRMAND INDBYDELSE

Mail adresse: ………………………………………………………………………………

Telefonnr.: ……………………………………………

Kontakt til hjemmet:

………………………………………………………………

Mor og/eller far’s navn: ………………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………………

Cpr.nr.: ……………………………………………

Barnets navn: …………………………………………………………………………………

gang.

men kan også ske ved aflevering af nedenstående den første

Fanen ”Børn og unge” – Minikonfirmander (Kollerup-Fjerritslev)

www.folkogkirke9690.dk

Tilmelding skal helst ske via hjemmesiden:

afslutning.

ved meddelelser og invitationer til gudstjenester og

Vi vil meget gerne bede om jeres mailadresse til brug

