RISSKOV OG ELLEVANG KIRKER INVITERER:

INVITATION TIL DIG I 3. KLASSE PÅ STRANDSKOLEN – OG DINE FORÆLDRE.
Kunne du tænke dig at være minikonfirmand? Så kom og vær med til ”Lær din kirke at kende” om
tirsdagen i dette efterår! Vi skal lege, synge, gå på opdagelse, nyde udsigten fra kirketårnet, måske
besøge Århus Domkirke og en masse andet sjovt… Og hver gang spiser vi eftermiddagsmad
sammen.
Undervisningen foregår på tirsdage efter skoletid fra september til december.
Børnene bliver hentet i bus ved SFO’en på Enebærvej, og sammen med en voksen kørt til enten
Risskov Kirke eller Ellevang Kirke. Når vi er færdige bliver de bragt tilbage til SFO’en. Vi henter
børnene når skoledagen er slut kl. 14.05 og er tilbage på skolen ca. kl. 15.30.
Undervisningen bliver i år skudt i gang på
festlig vis i Ellevang kirke
tirsdag den 11. september kl. 17
hvor Sigurd Barrett kommer i kirken med
forestilling: ”Sigurd synger salmer med store
og små.”
Bagefter er der snobrød og hotdogs til hele
familien. Forestillingen henvender sig til både
mindre og større børn og søskende er meget
velkomne! Der er gratis adgang.
Derefter kører forløbet hver tirsdag fra tirsdag den 18. september til tirsdag den 27. november på
skift mellem Ellevang og Risskov kirker.
VEND!

Hele forløbet afsluttes med en børnegudstjeneste enten i Risskov Kirke lørdag den 1. december
kl.11.00 eller i Ellevang Kirke 1. søndag i advent, den 2. december kl. 10.00, hvor børnene
deltager. (Man må også meget gerne deltage både lørdag og søndag ).
Risskov Kirke og Ellevang Kirke tilbyder i fællesskab børnene i 3. klasse at deltage i et
undervisningsforløb, som vi kalder ”Lær din kirke at kende”. Det officielle navn for forløbet er
”Indledende konfirmationsforberedelse”, men betegnelsen ”Lær din kirke at kende” er valgt, fordi
den udtrykker, hvad vi gerne vil med undervisningen. Formålet er nemlig, at børnene kan blive
fortrolige med deres kirke og dét, der foregår i kirken. Undervisningsforløbet er naturligvis frivilligt
– det er et tilbud, vi håber, I har lyst til at tage imod. Og det er intet krav at man er døbt.
Tilmeld dit barn NU og gerne inden 5. september via www.ellevangkirke.dk/minikonfirmand
Vi glæder os til at se jer og lære jer at kende. Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Susanne Kramer Madsen, præst i Risskov kirke, mail: skm@km.dk – tlf: 60 45 96 08
Simon Kangas Larsen, præst i Ellevang kirke, mail: skl@km.dk – tlf: 20 31 30 41

