Kom til minikonfirmand i Verninge Kirke
Så begynder der en ny sæson inden for det
nogen har kaldt den største succes i den
danske folkekirke i nyere tid.
Tilbuddet er for alle børn, døbte som ikke
døbte, der går i 3. klasse. Planen er at vi
mødes i kirken en eftermiddag om ugen og
hvor vi vil synge en salmer og sang, høre en
fortællinger fra Bibelen, og gennem
forskellige aktiviteter, leg, drama, kreative projekter, give børnene et naturligt og umiddelbare møde
med kirken og måske få lov til at sætte ord på de store tanker og følelser børn også tumler med.
Vi mødes ved skolebussen når den holder ved kroen ca. 14.30 efter skoletid og i samlet flok går vi
op i kirken. Undervejs vil der blive serveret en lille forfriskning og vi er færdige ca. 15.45
Sammen med præsten vil kirkens sanger Julie Strange der har en musikpædagogisk baggrund
deltage og der vil helt sikkert blive plads til en masse leg sang og musik i børnehøjde.
Af praktiske årsager ligger det fredag efter skole, og det er måske ikke den mest oplagte dag, vil
mange sikkert tænke, på den anden side er det måske den dag, det ikke ramler ind i andre
fritidsaktiviteter og hvad er bedre end at begynde weekenden med leg sang og musik? Der er ikke
mødepligt, man kommer de gange man synes man kan. Og hver dag vil have sin egen afslutning.
Vi begynder fredag efter vinterferien, altså fredag den 23. februar og
påregner 7 gange og slutter fredag den 20 april. Og vi afslutter forløbet
med en familiegudstjeneste søndag den 22 april klokken 1400.
Tilmeldning er ikke strengt nødvendigt, men vil blive påskønnet.
Tilmeldning kan ske til Sognepræst Niels Lysebjerg på
nelh@km.dk eller på telefon eller sms på 2213 2227 Har man
spørgsmål, forslag kritik, mv så tøv endelig ikke med at
henvende dem til ovenstående
Kærlig hilsen Verninge Kirke.

