BLIV MINI-KONFIRMAND

- Lær din kirke at kende
- For dig som går i 4. klasse

Minikonfirmandundervisning er et tilbud til dig i 4. klasse på
Lumby Skole og Søhusskolen
Hvad skal vi lave?
Vi skal på opdagelse i kirken. Vi skal synge og høre bibelhistorie. Vi skal
spille teater og være nysgerrige på livet!
Hvorhenne foregår undervisningen?
Lumby Sognegård og Lumby Kirke. Kirken bestiller taxa til antal tilmeldte
minier (husk at sætte x på tilmeldingsblanketten). Minierne bliver hentet
på skolen og kørt retur. Kirken betaler.
Hvornår?
Vi mødes torsdage den 28. september, 5. oktober og 12. oktober.
De to første gange kl. 12.00-16.00. Den 12. oktober kl. 14.00-18.45*.
Jamen vi går jo i skole!
Det er rigtigt. Skolerne og kirken har i samarbejde fundet frem til dato og
tidspunkt. For dem som Ikke melder sig til, har skolen et tilbud.
Det er vigtigt, at man kommer fordi, man har lyst!
Hvem kan melde sig til?
Det kan alle på 4. klassetrin. Dåb er ikke en forudsætning.
Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.
Jeg er sulten!
Vi serverer eftermiddagsmad (medbring selv specialkost).
Hvad skal jeg tage med?
Dit smil og gode humør  og gerne et par indesko.
Hvem er vi?
I møder Ingrid og Lisbeth som sørger for mange praktiske opgaver og
ikke mindst mad. Dennis spiller på orgel og klaver. Dorthe synger og
hjælper med skuespillet. Anja er præst.
Jeg er i tvivl om…
Mangler du oplysninger så kontakt Anja (præst) på mobilnummer:
29 16 06 38 eller adt@km.dk

*Vær særligt opmærksom på:

Torsdag den 12. oktober mødes vi også i Lumby Sognegård. Denne dag mødes
vi efter skoletid kl. ca. 14.00. Som de to forrige torsdage bliver minierne
hentet på skolen i taxa (hvis der er ønske om dette på tilmeldingsblanketten).
Denne dag spiser vi både eftermiddagsmad og aftensmad sammen. Alt bliver
serveret og er gratis.

I Lumby Kirke Klokken 18.00 inviterer minikonfirmanderne til

Teatergudstjeneste:
”Lyn-nedslag”

Sæt X i kalenderen og inviter gerne bedsteforældre, søskende og naboen med!
Vi siger ”farvel og tak for denne gang” kl. ca. 18.45.
Venlig hilsen
Lisbeth, Ingrid, Dorthe, Dennis og Anja

Tilmeldingsblanket
Tilmeldingsformularen ligger også på sognets hjemmeside www.lumbysogn.dk
under menupunktet ”Aktiviteter”.
Blanketten kan afleveres i brevsprækken i Stige Sognehus eller tilsvarende
sendes på mail til vores kordegn på lumby.sogn@km.dk

Følgende oplysninger:
Minikonfirmandens navn: __________________________________________
Skole: _________________________________________________________
Evt. mobilnummer:_______________________________________________

Forældres navn:__________________________________________________
Mobilnummer:___________________________________________________
Forældres mail:__________________________________________________
Mit barn har brug for transport fra Søhusskolen til Lumby Sognegård: Ja / nej
(sæt ring)
Mit barn har brug for transport fra Lumby Sognegård til Søhusskolen: Ja / nej
(sæt ring)

