KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE

Juniorkonfirmander på Nordstjerneskolen
Abildgård Kirke tilbyder det, der kaldes indledende konfirmandundervisning eller dåbsoplæring til børn i 3. klasse. Vi kalder det at “gå til Juniorkonfirmand” - og det er vores
erfaring, at børnene er meget glade for at deltage i det. Vi går på opdagelse i, hvad kristendommen er og børnene lærer de kristne grundbegreber.
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UNDERVISNINGES INDHOLD I undervisningen kommer vi ind på kristendommens
centrale temaer, som f.eks. Jesu liv, højtiderne, dåb, nadver og hører nogle af Bibelens fortællinger. Vi synger sammen og lærer
Fadervor, laver kreative aktiviteter sammen, ser film, laver drama og leger. Hver gang serveres en lille forfriskning.

HVORNÅR? Undervisningen finder sted i vinteren i alt 10 gange. Den varer 1 1/2 time hver gang og placeres umiddelbart
efter skoletid om onsdagen og slutter kl. 16.15. Første gang er onsdag den 18. januar 2017 og sidste gang er den 29. marts 2017.

HVOR FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Fra Nordstjerneskolen går børnene til og fra Abildgård Kirke, Abildgårdvej 56. De
to første gange sammen med voksne, derefter går børnene selv.

UNDERVISERE Børnene vil møde flere af kirkens ansatte og frivillige medarbejdere.
GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I ABILDGÅRD KIRKE I undervisningsperioden er der særlige arrangementer,
som vi gerne vil invitere juniorkonfirmanderne og deres familie til - både forældre, søskende, faddere, bedsteforældre. Nærmere
invitationer følger.
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Gud & Spaghetti
Hver 3. onsdag kl. 17.00-18.30. Kort gudstjeneste/
sangaktivitet med efterfølgende let spisning og leg
for børnene.
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Orienteringsmøde 1. februar 2017 kl. 17-18.30 om
juniorkonfirmandforløbet for forældre, juniorkonfirmander og deres søskende.

Fastelavnsfest - gudstjeneste med efterfølgende tøndeNADVER

slagning. Bemærk dato: 12. februar 2017 kl. 14-16.
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Afslutning på juniorkonfirmandforløbet
Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne medvirker, og fortsætter med spisning og
hygge for børnene og deres familier.
Dato: 2. april 2017 kl. 10.30-13.00

TILMELDING

Senest den 13. januar 2017 til Kirke- og kulturmedarbejder i Abildgård Kirke, Heidi Ettrup Lehm, tlf. 42 51 17 96,
heidi@abildgaard-kirke.dk. Oplys barnets navn, klasse og skole, Adresse, forældres mobilnummer, e-mailadresse.
Hvis I har spørgs-mål eller der er særlige forhold omkring barnet, bedes I kontakte Heidi.
Med venlig hilsen
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