
  

  

Mini-konfirmand 
Kære elev i 3. klasse 

Her er en invitation til dig. Du går jo i 3. klasse og kan derfor komme til 

at gå til mini-konfirmand fra påske til pinse i Ullerslev Kirke. De fleste 

gange er onsdag efter skole, men vi starter en børnegudstjeneste      

2. påskedag og slutter med minikonfirmation 2. pinsedag.  

Til mini-konfirmand skal vi 

✓ Høre bibelhistorie 

✓ Lære kirken at kende og komme op i tårnet 

✓ Synge 

✓ Bede fadervor 

✓ Lege, tegne, klippe og klistre 

✓ Spille spil 

✓ Have saft og kiks 

✓ Ha’ det sjovt 

Lyder det som noget for dig, så kom og vær med. 

Tilmelding enten på mail til akrh@km.dk eller bare ved mini-

gudstjenesten mandag den 18. april kl. 10.30 i Ullerslev Kirke. Det er 

dér, vi skal op og se tårnet bagefter! 

Mange venlige mini-konfirmandhilsner 

 Præsterne Pernille og Anne Kathrine  
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Kære forældre! 

 

Hvad er mini-konfirmand? 

Mini-konfirmand er et tilbud til jeres barn om at lære kirken bedre at kende, men også at lære os præster bedre at kende. 

Vi ser jo børnene hvert år til jul, når de kommer til juleafslutning i kirken, og vi møder børnene når de kommer til konfirmandundervisning i      

7. klasse, men vi vil gerne lære dem lidt bedre at kende allerede i 3. klasse.  

Til mini-konfirmand skal vi både synge og lege, bede fadervor og gå på opdagelse, men vi skal også snakke om stort og småt, for børn gør sig 

mange tanker om det med Gud og livet. 

Undervisningen starter ved børnegudstjenesten 2. påskedag, mandag den 18. april kl. 10.30 i Ullerslev Kirke og slutter med ”mini-

konfirmation” 2. pinsedag, mandag den 6. juni, også kl. 10.30 i Ullerslev, hvor der er frokost på Dalgaard bagefter. 

Ind imellem ses vi så 7 onsdage kl. 14.00-15.30.  

Børnene fra Vibeskolen vil blive hentet på skolen indtil de selv kender vejen, mens børnene fra Langtved Friskole vil blive tilbudt taxi-kørsel til 

Ullerslev kirke. Vi slutter på Dalgaard, Odensevej 13, kl. 15.30, hvor børnene enten afhentes af forældre eller selv går hjem. 

Tilmelding – på mail til Anne Kathrine (akrh@km.dk) eller ved gudstjeneste 18. april. Ved tilmelding skal der angives barnets navn, skole og 

klasse, samt kontaktoplysninger på forældre. 

 

De bedste hilsner! 

Pernille og Anne Kathrine 

------------------------------------ 

Anne Kathrine Rafn Hauge: akrh@km.dk , tlf. 28 49 62 26 

Pernille Skov Vilhelmsen: pesv@km.dk , tlf. 21 36 11 18 
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