
December 2022 

 

Invitation til minikonfirmand  

– Foråret 2023 

Kære 3. klasse 

Så er det jeres tur til at kunne gå til minikonfirmand. Minikonfirmand er et tilbud fra 

kirken. Tilbuddet er til alle, det er ikke et krav, at man er døbt eller at man er medlem 

af folkekirken. I vil komme til at høre nogle spændende fortællinger fra Bibelen, se 

kirken og kirkegården, lave sjove kreative ting og synge og lege sammen. 

Her i foråret mødes vi 8 gange. 

Vi begynder onsdag d. 1. februar 2023 

Tid 

Onsdage kl. 13.30 - 14.50 

 

Første gang 

1. februar 2023 

 

Sted 

I Konfirmandstuen, i kirken eller udenfor. 

 

Spørgsmål 

Søren Christensen, tlf. 22803517 / mail: stc@km.dk 

Lidt til kalenderen 

• Onsdag d. 1. februar til 29. marts. 

• Vinterferie i uge 7. 

• Onsdag d. 29. marts: Vi laver en hyggelig afslutning af forløbet med 

minikonfirmanderne alene. 

Praktiske oplysninger 

Vi er til minikonfirmand i konfirmandstuen eller i kirken måske ude, og vi laver mange 

sjove ting, sørg derfor for altid at have tøj på, der må blive beskidt. 

mailto:stc@km.dk


December 2022 

Skulle man være forhindret eller blive syg, så meldes der evt. afbud inden til Søren 

(22803517). 

Vi møder børnene på skolen (i klassen) når undervisningen slutter. 

Efter minikonfirmand går de selv enten hjem eller i tilbage i SFO. 

Hvis de ikke er i SFO og ikke selv må gå hjem, hentes børnene af jer ved 

konfirmandstuen eller ved kirken. 

Vi vil gerne spise lidt eftermiddagsmad sammen 

med minikonfirmanderne, og det vil være dejligt, 

hvis I har lyst til at bage eller medbringe frugt. 

Skriv jer på med datoer, hvor det kunne passe 

jer at sende noget med, så vil vi prøve at få det 

til at gå op og sende en seddel ud, med hvem og 

hvornår det bliver jeres tur. 

Mange hilsner 

Margit og Søren Christensen. 

 

 

 

 

 

Tilmelding: www.oevv.dk/minikonfirmander 

 

Tilmelding helst inden 20. januar 2023 

http://www.oevv.dk/minikonfirmander

