Tro, Håb og Minikon rmand
forår 2022.
d. 15/3: Vi lærer hinanden at kende og hører om

MINIKONFIRMAND

hvad det vil sige at være minikon rmand ?
d. 22/3: Skabelse, Gud sætter livet igang.
d. 29/3: Om Liv og død. Påskens begivenheder.
Tro, håb og kærlighed.
d. 5/4: Mad, Nadveren indstiftelse.
d.. 12/4: Påskeferie
d. 19/4: Om Vand. “Noas ark”.
d. 26/4: Om Fødsel og dåb. Det synlige og det
usynlige i dåben.
d. 3/5:

Betydningsfuld og hjælpsom. “det mistede
får” og “den barmhjertige Samaritaner”

d. 10/5: Om venskab. “Zakæus”, “den lamme og
de re venner” og “Peter og Jesus”.
d. 17/5: Bøn, Vi snakker om “Fadervor”.
d. 19/5: Messy church 16.30-19.00 (torsdag)
d. 24/5: Afslutning: Vind. “Pinseunderet”, i pinsen
fejre vi kirkens fødselsdag og derfor får vi
kagemand.
Vel mødt

Vestervangskolen
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forår 2022

Kære Børn og forældre!
Jeg har glædet mig til, at kunne invitere
jer fra 3. årgang til minikon rmand ved
Sct. Johannes Kirke i foråret.
Minikon rmand begynder :
tirsdag d. 15. marts 2022
Tidspunktet for minikon rmand er :
kl. 14.30 til 16.00.
Når I får fri følges I ad til kirken.
Til Tro, Håb og Minikon rmander
begynder vi med at få en lille
forfriskning, derefter går vi i kirken og
holder en indledning over dagens tema,
så går vi tilbage i minikon rmand
rummet og arbejder med temaet
igennem samtale, aktiviteter og leg. Til
sidst vil vi afslutte med fadervor og en
afslutningssang. Herefter kan I gå hjem
eller i fritidshjem, alt efter hvad I aftaler
med jeres forældre.
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Det er gratis at deltage, du behøver
hverken at være døbt eller ønske at
blive kon rmeret for at være med. Hvis
du er muslim eller ateist og bare gerne
vil vide noget om kristendom, kirke og
Jesus, er du også meget velkommen :-)

Det er frivilligt om man vil deltage i
forløbet, men vælger man at deltage, er
det vigtigt for holdets og helhedens skyld,
at man prioriterer det i hele forløbet.
Så husk at få meldt fra i fritidshjem og
lignende de pågældende dage.
Særlige gudstjenester for hele familien:
- Messy Church
torsdag d. 19/5 Kl.16.30-19.00
Lyder det som noget for dig, så snak
med dine forældre om det og meld dig
til. Jeg glæder mig til at møde dig!
Har I spørgsmål eller kommentarer, er I
meget velkomne til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Dorte Søltoft Bach
Kirke og kulturmedarbejder
Sct. Johannes kirke
Fredhøj Allè 2
tlf: 25309327
dsb@sctjohannes.dk

Tilmelding:
Senest mandag d. 2/3 pr. mail
(dsb@sctjohannes.dk) eller på sms
( 25309327 ) til Dorte Søltoft Bach.
Oplys ved tilmelding: Navn, Klasse,
forældretelefon, evt. særlige
bemærkninger og et ja eller nej til brug af
foto.

