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Kære dig, der skal begynde i 3. klasse efter sommerferien.

Har du lyst til at:

- høre historier fra Bibelen

- gå på opdagelse i kirken

- synge salmer og sange

- høre, hvad der sker, når man bliver døbt

- prøve at være med til altergang

- tegne, lege og se små film

- se kirkegården og komme op i kirketårnet

- lære at bede Fadervor

og meget, meget mere

- så bliv mini-konfirmand ved Sdr. Stenderup Kirke!

De kommende 3. klasser får fri kl. 13.30 om onsdagen. Kirken sørger

for, at børnene bliver hentet lige, når de får fri fra skole. Vi slutter

hver gang kl. 15.15 (Hvis der er behov for pasning bagefter, så finder vi

nemt og sagtens ud af det).

Første gang bliver onsdag den 17. august 2022.

Mini-konfirmanderne medvirker ved høstgudstjenesten den 2. oktober

kl. 10.30 og ved ”Kirke i børnehøjde” onsdag den 5. oktober kl. 17.30,

hvor forløbet slutter.

Sæt allerede nu 2 x kryds i kalenderen!

Forældre og søskende meget velkomne til at komme og være med. Efter

høstgudstjenesten er der frokost og efter ”Kirke i børnehøjde” spiser

vi aftensmad sammen og mini-konfirmanderne får et diplom og en gave

fra kirken.



Kære forældre

Over det meste af landet er det efterhånden blevet en god tradition,

at børn på 3. klassetrin får tilbuddet om at gå til

minikonfirmand-undervisning. Det tilbud har vi også ved Sdr. Stenderup

Kirke.

Formålet med minikonfirmand-undervisningen er at gøre børnene mere

fortrolige med kristendommen, kirke og gudstjeneste.

Værd at vide:

Det er både frivilligt og gratis at være minikonfirmand ved Sdr.

Stenderup Kirke.

Man behøver ikke at være døbt for at blive minikonfirmand ved Sdr.

Stenderup Kirke.

Man behøver heller ikke at have været minikonfirmand for senere at

blive konfirmeret i Sdr. Stenderup Kirke.

Man skal bare have lyst til at høre Bibelhistorier, synge og ”gå på

opdagelse” i det med kirke og tro.

Der er tilknyttet en frivillig hjælper fra sognet, Bente Langkjær, som

er med hver gang, og som også sørger for lidt at spise og drikke til os.



Tilmeldingsfristen er: onsdag den 10. august 2022 (men gerne før)

(NB: der skal være mindst 3 mini-konfirmander, før vi laver et hold).

Hvis I vil vide mere, er I meget velkomne til at ringe til mig

på tlf.nr. 75 57 10 81 / 30 55 53 38.

Venlige hilsner fra Maria Frederiksen

Præst i Sdr. Stenderup


