Kære forældre til børn i kommende 3. klasse på Kibæk skole!
Vi vil gerne invitere jeres børn
til at blive minikonfirmander i Assing sogn.

Hvorfor og hvordan?
Målet er, at jeres børn i minikonfirmandundervisningen møder og lærer kirke og kristendom at kende. Vi lægger vægt
på oplevelse, samvær og samtale. Vi fortæller bibelhistorie, synger, leger, dramatiserer, tegner, maler, beder
Fadervor, går på opdagelse i kirken og meget mere. Der er selvfølgelig også lidt at spise og drikke hver gang.
I løbet af undervisningstiden indbyder vi
d. 24/9 til Børnehøstgudstjeneste (en gudstjeneste i børnehøjde)
d. 28/10 til Starnight (en særlig aften kun for minikonfirmander)
d. 11/11 til Messy Church (kreativt samvær og gudstjeneste for hele familien).

Den 5. november kl. 10.00 i Assing Kirkes Sognehus slutter vi af med et særligt arrangement for
minikonfirmanderne og deres familier, hvor børnene deltager med forskellige indslag.
Alle børn i klassen er velkomne til at være minikonfirmander, uanset om de er medlem af folkekirken eller ej.
Børnene undervises af Klaus Møberg (præst) og Lise Skov Jensen (sognemedarbejder).

Hvor?
Undervisningen foregår i Assing Kirkes Sognehus og enkelte gange i Assing Kirke.
Børnene bliver hentet efter sidste time af de voksne i skolen og vi går/cykler sammen til Sognehuset.
BEMÆRK: Børnene bliver ikke fulgt tilbage til skolen efter undervisning. Er det en udfordring at få til at hænge
sammen, så kontakt endelig Lise på 20318101.
De gange vi skal til kirken, bliver børnene kørt i bus fra og til skolen.

Hvornår?
Undervisningen foregår på tirsdage (3.a) og torsdage (3.b) fra uge 34 til uge 44.
Første gang er altså tirsdag den 23. august (3.a) og torsdag den 25. august (3.b)

Tilmelding
Vi skal bruge en skriftlig tilmelding og en tilladelse til, at vi må offentliggøre billeder fra almindelige
undervisningssituationer. Det kan være på vores hjemmeside, Facebook og i andre PR-sammenhænge.
Tilmeldingsblanketten finder I sidst i denne invitation.
I første omgang er det tilstrækkeligt med tilsagn med navn, klasse og kontakt tlf.nr. på en sms eller mail til Lise
(20318101 eller lisj@km.dk) senest mandag d. 15 /8. Den egentlige tilmeldingsseddel skal vi have retur den første
undervisningsgang. Blanketten kan også afleveres til i Sognehuset.
Når man er tilmeldt undervisningen, er det for os udgangspunktet, at man møder op de 10 gange forløbet strækker sig
over samt til afslutningen. Er dit barn forhindret i at deltage, regner vi at få besked fra jer forældre.

Nedtællingen kan begynde
Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen til minikonfirmandundervisning til august og håber derfor rigtig meget, I
har lyst at være med.

Med venlig hilsen
Klaus Buch Møberg (sognepræst), T: 61222510, M: kbm@km.dk
Lise Skov Jensen (sognemedarbejder) T: 20318101, M: lisj@km.dk

Tilmelding til minikonfirmandundervisning efteråret 2022
(kan afleveres første undervisningsgang)

Barnets fulde navn

Klasse

tilmeldes hermed minikonfirmandundervisning i Assing Sogn efteråret 2022.
Primær kontaktperson
Telefonnr.

Mail

Anden kontaktperson
Telefonnr.

Mail

Er der særlige forhold omkring dit barn, vi skal være opmærksomme på?
(allergi, diagnose mm.)

☐ Mit barn cykler fra skole til minikonfirmand-undervisning
☐ Mit barn går fra skole til minikonfirmand-undervisning
Mit barn må køre med i privat bil (Klaus´, Lises og en frivilligs bil):

☐ Ja
☐ Nej
☐ Jeg giver med min underskrift tilladelse til, at Assing Kirke & Sogn må offentliggøre billeder taget af
mit barn i minikonfirmandundervisningen på Facebook, Instagram, hjemmeside eller kirkebladet, selvfølgelig i henhold til den gældende persondatalov. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved
skriftlig henvendelse til minikonfirmandunderviserne.
☐ Jeg giver ikke tilladelse til, at Assing Kirke & Sogn må offentliggøre billeder taget af mit barn i
minikonfirmandundervisningen.
Undertegnede bekræfter ovenstående oplysninger, og at disse må registreres og opbevares af Assing
Sogn og anvendes i relation til minikonfirmandundervisningen i Assing Sogn i efteråret 2022.

Dato

_____________

Underskrift forældre/værge

________________________________

