7. januar: (NB: kl. 19.00 - 20.30) START-AFTEN

25. februar kl. 12.45—14.15: KIRKEKLOKKEN

Forældrene er med. Vi mødes i kirken og undersøger kirkerummet i
fællesskab, tager nogle billeder—og får kage, kaffe og saft i sognegården til sidst.

Vi ser kirken fra top til tå og møder nogen af dem, der arbejder i kirken (graver, kirkesanger og præst)

14. januar kl. 12.45—14.15: DÅBEN

Opgaveløb: En tur rundt i byen, hvor vi møder forskellige opgaver.
Husk udendørs tøj.

Hvordan foregår det, når nogen bliver døbt? Hvad er en ”fadder”?
Vi skriver et brev med usynlig skrift til vores faddere.

21. januar: INGEN MINIKONFIRMAND
28. januar kl. 12.45—14.15: DISCIPLENE
De var i samme båd som Jesus—på en farlig sejltur. Vi hører historien, kigger nærmere på kirkeskibet og leger ”kongens efterfølger”

3. marts kl. 12.45—14.15: AT HJÆLPE SIN NÆSTE

10. marts: BØN OG FADERVOR
Kan man bede til Gud om alt? Kan du huske Fadervor udenad?
Fadervor som puslespil.

17. marts kl. 12.45—14.15: LIV OG DØD
Hvad sker der, når et menneske dør? Vi hører om begravelse og ser
en film om en dreng, hvis bedstefar dør.

4. februar INGEN MINIKONFIRMAND

24. marts kl. 12.45-14.15: KORSET

11. februar kl. 12.45—14.15: NADVEREN

Vi hører hele historien om dengang Jesus døde og stod op af graven.
Vi laver kors af snor, sølvtråd, lim, pap, søm og perler.

Hvordan foregår en nadver? Vi kigger på kirkens fine sølvtøj og messehagler og smager på alterbrød og vin.

31. marts kl. 12.45-14.15: PRÆDIKESTOLEN

19. februar: VINTERFERIE

Vi leger ”Sig noget godt fra prædikestolen” og forbereder noget til
afslutningen på søndag.

5. april kl. 10.15: AFSLUTNING
23. februar kl. 10.15: FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Minikonfirmanderne medvirker. Bagefter tøndeslagning. Og der er
fastelavnsboller og kakao til alle, også søskende, forældre m. fl.

Det er Palmesøndag, og minikonfirmanderne bærer palmegrene ind
i kirken og spiller skuespil. Bagefter spiser vi pizza i sognegården
sammen med forældre og søskende. Til sidst er der en gave til minikonfirmanderne som tak for i år (slut cirka kl. 12.00)

TIL FORÆLDRENE
MINIKONFIRMAND er folkekirkens officielle tilbud om oplæring i den
kristne tro for børn i 3. klasse. Senere (7. klasse) vil der komme tilbud
om konfirmationsforberedelse.
Minikonfirmanderne undervises af kirkens præst Benthe K Jeppesen.
Medhjælp i undervisningen er kirkesanger Anne Sophie Dyrmose.

Undervisningen finder sted tirsdag kl. 12.45—14.15 (lige
efter skoletid) i Vedsted Sognegård, Hjorthsvej 12, Birkelse.
Vi henter børnene på skolen, når de får fri —og følger dem tilbage igen,
når vi er færdige.

MINIKONFIRMAND
FORÅR 2020
VEDSTED KIRKE

Det er naturligvis frivilligt, om man vil være minikonfirmand.
Og vil man ikke, kan man stadig blive konfirmeret i 7. klasse.

Tilmelding: Tilmeld på www.vedstedsogn.dk senest 5. januar.
Startaften 7. januar kl. 19.00.
Her er forældrene inviteret med.
Derefter hver tirsdag kl. 12.45.
Venlig hilsen
Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen
Hjorthsvej 12, Birkelse, 9440 Aabybro
bekj@km.dk
tlf. 2144 3719

