Minikonfirmander i Bistrup Kirke

Kære 3. klasser
Bistrup Kirke vil gerne invitere dig
og dine kammerater til 2 spændende måneder i kirken.
Vi begynder onsdag den 25. oktober kl. 14:30 – 16:30 med en fest.
Vi tænder grillen og får burgere, chips, is og sodavand.
Vi skal lege, og have konkurrencer og begynde med den store
fortælling om dyrene i Noahs ark.
Vi mødes i kirken, hvor alle tænder et lys i lystræet,
ligesom vi afslutter i kirken med en sang og fadervor.

De kommende 6 onsdage mødes vi i kirken kl. 14:30 – 16:30 til et spændende program. Vi skal bl.a. lave konkurrencer, synge, lege, lytte til Jesu lignelser, tænde lys, dekorere glas, løb med poster rundt i kirken, lytte til historie fra gamle dage.
Derudover er der selvfølgelig også en forfriskning undervejs
med boller, juice og guf.

Hele forløbet afsluttes med en krybbemusical:
Torsdag den, 7. december kl. 9:30 og 10:30 opfører vi sammen med kirkens børnekor krybbemusical for indskoling, børnehaver og vuggestuer.
Søndag den 10. december kl. 10:00 holder vi en festlig afslutning med krybbemusical og hyggeligt samvær efter gudstjenesten sammen med familie og venner.

Hvis du er i tvivl om du vil gå til minikonfirmand, er du velkommen
til at komme den første gang og se om det er noget for dig.
Tilmelding til minikonfirmander på kirkens hjemmeside
www.bistrupkirke.dk
Selv om du ikke har fået meldt dig til er du naturligvis også velkommen.

Kirken vil sørge for transport af minikonfirmander. Vi vil hente børnene første gang i Bistrup Skolens SFO. Børn fra andre skoler hentes i Taxa.
Vi glæder os til at se dig onsdag den 25. oktober

Bistrup Kirke har siden 1994 haft et minikonfirmandforløb for 3. klasserne.
Vi glæder os til igen i år at være sammen med mange børn i kirken.
Det er et gratis tilbud og det er uafhængigt af den senere konfirmationsundervisning og konfirmation. Derfor er det ikke en forudsætning, at være døbt for at
være med.
Vi vil gerne igennem forløbet gøre børnene fortrolige med kristendommen og
være med til at understøtte skolens kristendoms undervisning og den almindelige dannelse.
Har I spørgsmål til minikonfirmand forløbet i Bistrup Kirke er I velkommen til at
kontakte kirken på mail kirketjener@bistrupkirke.dk eller telefon 29724687
eller 27844854.
Mange hilsner Elsebeth, Ingrid, Charlotte, Søren, Eva og Anders.

