Minikonfirmand
efteråret 2020

Kære 3. klasses elev & forældre
Nu er det tid til at melde sig til minikonfirmand!
Til Minikonfirmand er der masser af tid. Tid til at snakke om alt
mellem himmel og jord. Tid til at høre bibelhistorien, lege, synge,
spille teater, være kreative og gå på opdagelse i kirken og på
kirkegården. (pga. corona foregår en større del af forløbet udendørs)
Minikonfirmand er et tilbud fra Grøndalslund Kirke til børn, der går i
3. klasse. Elever fra Nyager Skole afhentes på skolen. Alle er
velkomne, man behøver ikke at være døbt eller være kristen for at
gå til minikonfirmand.
Kirke- & kulturmedarbejder, Signe står for forløbet, men I kommer
også til at møde præsterne og de andre der arbejder i kirken.
Vi mødes torsdage kl. 14-16 i Grøndalslund Kirke, tårnvej 350.
Første gang den 10. september.
Der er ikke minikonfirmand den 8. og den 15. oktober.
Minikonfirmanderne medvirker ved B.U.S.K.- gudstjenesten (Børn,
Unge, Sogn, Kirke) søndag den 25. oktober kl. 17, så familie og
venner inviteres til at deltage.
Forløbet afsluttes ved Engletimen onsdag den 2. december kl. 17:30
Det er gratis at gå til minikonfirmand.
Tilmelding kan ske på hjemmesiden www.groendalslundkirke.dk
(eller på mobil på 2912 6616)

Mest til forældrene....
Hvorfor skal dit barn gå til minikonfimand?
Konceptet ”Minikonfirmand” har cirka 30 år på bagen og er
udbredt i hele landet.
Det er udviklet for at imødekomme børns naturlige undren og
søgen indenfor det religiøse og åndelige felt.
Modsat for 50 år siden har de fleste børn og unge i dag ikke
nogen religiøs grundviden at forholde sig til - men det betyder
ikke, at de ikke har interesse for religion.
Minikonfirmand er en mulighed for at få lov til at undersøge,
hvad kristendom er både set fra et kulturelt, samfundsmæssigt
og personligt perspektiv.
Grøndalslund Kirke skaber rammerne for at undersøge store
emner som liv og død, godt og ondt, tro og tvivl og andre
tanker som optager os mennesker - store som små.
Vi giver børnene tid til at fordybe sig, undres og spørge - noget
de kun sjældent får plads til i vores pulserende hverdag.
Corona-forholdsregler:

Minikonfirmand foregår efter de gældende retningslinjer, så
både børn og forældre kan være helt trygge. Læs mere om det
forskellige tiltag på hjemmesiden under titlen minikonfirmand.

Har I spørgsmål?
Så kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder
Signe Bang Hansen
Tårnvej 350
tlf.2912 6616
Mail: sbha@km.dk

