Esbjerg februar 2019
Kære Minikonfirmand og forældre
”Minikonfirmand-undervisning” er et tilbud til alle elever i 3. klasse på Rørkjær skole. De 3. klasser,
der var med sidste år, syntes, at det var godt, så vi vil gerne tilbyde det samme til dig, der går i 3.
klasse nu.
Hvad laver man som ”minikonfirmand?”
Du vil lære Grundtvigskirken og præsterne samt det øvrige personale ved kirken bedre at kende.
Du vil blive mere fortrolig med den kristne børnelærdom og kirkens gudstjeneste.
Alt det vil ske i samvær med dig og dine kammerater om gode fortællinger fra bibelen, leg,
billedkunst, salmer, sange og fadervor.
Vi vil sammen i ugens løb forberede en børnegudstjeneste til om fredagen, hvor dine forældre,
søskende og øvrige familiemedlemmer også bliver inviteret.
Gudstjenesten bliver fredag den 22. marts kl. 16.30. Efter gudstjenesten inviteres I alle på pizza
og cola.
Hvornår begynder det?
Vi mødes hver dag efter skoletid i uge 12 fra mandag den 18. marts til og med fredag den 22.
marts 2019.
Tidspunktet:
Vi henter jer på skolen, lige så snart I er færdige med jeres timer. Vi mødes i skolegården under
det store træ og går samlet til kirken.
Vi afhenter klasserne ved skolen kl. 14.00 alle dage.
Mandag til torsdag slutter vi ved Grundtvigskirken kl. 16.00.
Fredag slutter vi først efter gudstjenesten - omtrent kl. 18.00.

Husk tilmelding!
Senest fredag den 8. marts på mail: JPK@KM.DK eller telefon 76 11 96 00.
Husk at oplyse: Elevens fulde navn, klasse (A, B, C eller D) og forældres telefonnummer.
Er du i tvivl om noget, så kontakt Willy Christiansen på tlf.nr. 40 68 38 63 eller Jane Sognstrup på
tlf.nr. 40 11 80 80
De bedste hilsener
Jane Marie Sognstrup og Willy Christiansen, sognepræster,
og kirkens øvrige medarbejdere ved Grundtvigskirken i Esbjerg.
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