Kære forældre til børn i 3. klasse på Nexø skole!
Nexø kirke vil gerne invitere jeres barn til
minikonfirmandundervisning efter sommerferien 2018.
Det er et gratis tilbud, hvor vi ønsker at give børnene en
grundlæggende viden om kristendom, kirke og tro, som der kan bygges ovenpå i evt. senere
konfirmandundervisningen i 7. kl., eller som bare er godt at have med i bagagen.
Undervisningen vil foregå i kirken og på kirkeskolen (ved siden af kirken), og den vil være målrettet
aldersgruppen, også med tanke på, at det er børn i en alder med krudt bagi, så vi prøver at variere det, så
det både bliver spændende, sjovt og lidt hyggeligt.
Vi begynder tors. d. 6. september og mødes hver torsdag kl. 14 – 15.30 indtil 6.december, undtagen i
efterårsferien. Vi har altså minkonfirmand 13 torsdage i alt.
Børnene bliver hentet på skolen, når undervisningen slutter kl. 13.45, i minibus/privat bil og kørt ned til
kirken. Jeg vil være oppe på skolen og hjælpe dem afsted.
Der vil være en forfriskning undervejs, så I behøver ikke tænke på ekstra mad i madpakken.
I er meget velkomne til at ringe/besøge mig på kirkekontoret, hvis der er noget I er i tvivl om, eller hvis der
er noget I synes vi skal vide om jeres barn (f.eks. sygdomme, diagnoser o.l.).
Der er ikke noget krav om at barnet er døbt eller skal konfirmeres.
Hvis der bliver mulighed for det, kommer jeg og besøger klassen umiddelbart før minikonfirmand
begynder, så børnene lige kan se ”giraffen” før det går løs.
De bedste hilsner

Ann-Krestin Rasmussen, Kordegn ved Nexø Kirke
56 49 39 38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmeldingen mailes til annra@km.dk. eller afleveres på kirkekontoret, Købmagergade 24, 3730 Nexø
Barnets navn:____________________________________________________
Fars/Mors tlf.:______________________________
E-mail____________________________________ (Vigtigt! Bruges til at sende fælles beskeder)
Tilladelse til at blive kørt i minibus/privat bil fra skole til kirken_____(Sæt kryds)
Tilladelse til fotografering af barnet til brug i arbejdsmappe______(sæt kryds)
Vores barn har brug for at blive fulgt tilbage til skolen/SFO efter undervisningen______ (sæt kryds)
Husk at melde afbud hvis jeres barn er forhindret i at komme til minikonfirmand, så jeg ved hvor mange
børn jeg skal have med oppe fra skolen.

