Minikonfirmand 2019
Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i
hele landet. For børn på Havrehedskolen tilbyder Vigerslev
Sogn et ca. 12 ugers forløb for alle børn i 3. klasse. Vi starter
med infomøde tirsdag d.5-2-2019 kl. 16.00 -17.15, hvor der vil
være åbent hus i konfirmandlokalerne, det er tirsdag før
vinterferien. Forløbet vil ligge efter skole tirsdag og slutte
kl.16.00.
Tilbuddet gælder alle børn, uanset om de er døbte eller om
forældrene er medlem af Folkekirken.
Den populære undervisning giver børnene kendskab til kirke og
kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål.
Desuden giver forløbet masser af hygge, fællesskab og gode
oplevelser.

Hvad laver minikonfirmander?
Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, musik og kreative
aktiviteter. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.
Minikonfirmanderne besøger kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting,
som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede. I kirken er det også oplagt at synge sammen og
tale om, hvad der sker til gudstjenesten og de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.
Minikonfirmanderne hører bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i og som er en væsentlig del af dansk
kultur. De hører også om Jesu fødsel, død og opstandelse, og får kendskab til hvorfor vi fejrer jul og påske.

Forløbet afsluttes med en festlig familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne er involveret og
hvor forældre og søskende inviteres til en god oplevelse.

Hvem, hvordan og hvornår foregår det?
Undervisere og ledere bliver Zita Jeppesen og præst Hans Sørensen, I vil også møde organist Kristine
Jørgensen.
Undervisningen vil dels foregå i konfirmandlokalerne ved præstegården på Granbakken 11 og planen er, at
Zita henter børnene, når de har fri fra skole og følger dem til præstegården, hvor holdet så er sammen i ca.
1½ time og hver gang starter med lidt eftermiddagsmad –og drikke. Ved besøg i kirkerne m.v. bliver der
arrangeret bustransport ud og hjem. Og når dagen er forbi ved 16-tiden, bliver børnene hentet af forældre
eller andre, efter nærmere aftale.

Skal dit barn gå til minikonfirmand og vil I hører mere?
Vi vil gerne fortælle lidt mere og give Jer lejlighed til at møde os ved infomødet tirsdag d. 5 - 2. Det vil være rart at
vide, hvor mange vi kan vente denne dag, derfor bedes I give besked om I kommer til mødet, hvor der vil være en
lille forfriskning, den endelige tilmelding kan gives denne dag. Man kan selvfølgelig også blive minikonfirmand, hvis
man ikke kan deltage denne dag.
Send venligst en mail til zitajeppesen@gmail.com med oplysninger om I kommer denne dag eller med evt.
spørgsmål.
Vi glæder os til en masse gode oplevelser sammen med børnene og håber på god opbakning. Vi garanterer trygge
og gode rammer med spændende oplevelser i og omkring kirken, hvor der er ”højt til loftet”.
Mange venlige hilsner Hans Sørensen og Zita Jeppesen
på vegne af Menighedsrådet for Vigerslev Sogn

