Minikonfirmand

Hver onsdag
kl. 15:00 - 16:30
Randbøl Kirke, foråret 2019

Indbydelse
Kære forældre og børn!
Hermed indbyder vi alle, der går i 3. klasse i Randbøl
Sogn til at gå til minikonfirmand. Vi tilbyder et forløb
om kristendom på 10 uger, hvor der er plads til fortællinger, undring , nærvær, hygge og spørgsmål.

Hvorfor?
Med minikonfirmand får I kendskab til kirke og kristendom fortalt for børn, så det er til at forstå og tage med
sig. Uanset, om man tror eller ej, så er det godt at vide,
hvad det handler om, da kristendommen har stor betydning for vores kultur og historie.

Hvor og hvornår?
Vi har undervisning 10 gange fra 30. januar til 10. april,
undtaget i vinterferien uge 7. Vi mødes i Randbøl Sognestue, Hærvejen 47 hver onsdag efter skole. I tager
bussen (nr. 336) fra skolen kl. 14.45 og står af ved
præstegården. Den første onsdag kommer en af os og
hjælper med at få jer på den rigtige bus.
Vi sørger for noget eftermiddagsmad til alle og en fælles busbillet til alle uden buskort hos Sydtrafik. Vi bestiller også taxa eller minibus til at fragte jer tilbage til
skolen, når vi slutter klokken 16.30 hver gang.

Hvad?
Til minikonfirmandundervisningen skal vi høre, se og
snakke om nogle af de bedste bibelfortællinger, synge
sammen, lave forskellige aktiviteter og se nærmere på
kirken, og hvad der foregår der. De sidste gange i forløbet indøver vi et påskedrama.

Hvem?
Undervisningen varetages af sognemedhjælper AnneDorthe Moesgaard-Christensen m.fl. Vi får hjælp af organist Lene Rasmussen til indøvelse af påskedramaet.

Tilmelding
Det er gratis at gå til minikonfirmand, men tilmelding er
nødvendig. Tilmelding foregår via skemaet på vores
hjemmeside på https://www.randboel-noerupkirker.dk/
det-sker/minikonfirmand/ nederst på siden. Tilmeldingsfristen er fredag den 25. januar.
I formularen bedes man udfylde alle informationer.
Vi spørger efter børnenes mobilnumre i tilfælde af
transportproblemer med skolebussen, og vi spørger om
informationer om, hvorvidt man har buskort med Sydtrafik til rute 336, så vi ved, hvor mange børn, vi skal
købe busbillet til hver uge. Endelig vil vi også gerne vide, om man skal med fællestransport tilbage til skolen i
Vandel, så vi ved, hvor mange, vi skal bestille plads til.

Vedr. brug af billeder fra undervisningen
Med tilmelding til minikonfirmand accepterer man automatisk, at billeder af ens barn fra forløbet må bruges på
kirkernes hjemmeside, facebook og informationsmaterialer. Ønsker man ikke dette, så skal dette meddeles i en email til smh@randboel-noerupkirker.dk.

Afslutning
Vi afslutter forløbet med at opføre et flot påskedrama
for alle interesserede 2. påskedag søndag den 22. april
kl. 14.00. i Randbøl Kirke Efterfølgende inviteres familien med i Sognestuen til fælles afslutning og diplomoverrækkelse. Påskedramaet opføres også til en påskegudstjeneste i Randbøl Kirke for skolen inden påskeferien.

Har I spørgsmål, så kontakt endelig sognemedhjælper
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen på
smh@randboel-noerupkirker.dk
eller mobil 23 29 33 13.
Vi håber, at mange af jer har lyst til at være med, og vi glæder os til at lære jer bedre at kende.

De bedste hilsner
Anne-Dorthe og co.

