
Til elever og forældre  
i 3. klasse på Rårup Skole 

Så læs hér... 

Har du lyst til at blive 

MINI-
KONFIRMAND ? 

Minikonfirmander 2018 



MINI-KONFIRMAND - hvad er dét? 
 
Mini-konfirmand er et tilbud til børn i 3. klasse om  
kristendomsundervisning i børnehøjde om Gud, kirke 
og kristendom ved hjælp af fortælling, aktiviteter,    
samvær og sang og musik. 
 
Det er ikke nødvendigt at have været mini-konfirmand 
for senere at kunne blive konfirmeret og man skal heller 
ikke være døbt for at deltage. 
 
Det er gratis at gå til mini-konfirmand. 
 
Det er kirkerne i Rårup, Skjold og Klejs, der arrangerer. 
 
 
 

UNDERVISNINGEN 
 

 - foregår over 9 onsdage fra kl. 14-15.30. Vi mødes i Kir-
kecenteret overfor Rårup Kirke, på Sindballevej 1A.  
 
Første gang er den 25/9, sidste gang 27/11 (ingen un-
dervisning i uge 42 og 44). 
Der er også en gudstjeneste som mini’erne skal medvir-
ke i: Børnegudstjenesten den 26/11 kl. 17.00 i Skjold 
Kirke. 
 
Oftest vil undervisningen starte med, at vi går over i Rå-
rup Kirke og dér fortæller om dagens tema ud fra, hvad 
der er og sker i kirkerummet. Derefter fortsætter vi i       
kirkecenteret med flere aktiviteter og slutter af med lidt 
at spise og drikke.  
 
 



UNDERVISER 
 

Sognepræst Michael Hessellund 
 

HVAD KRÆVER DET AT VÆRE  
MINI-KONFIRMAND? 
 
Lysten til at lære noget om Gud, kirke og kristendom 
skal være til stede hos både barn og forældre. Og det er 

vigtigt, at man derhjemme støtter 
hinanden i at det at gå til minikon-
firmand er en fritidsaktivitet på li-
nie med sport , musik, spejder mv. 
med de forpligtigelser, som sådan 
noget  typisk indebærer.  
 
Derudover kræves det, at såvel for-
ældre som barn møder op til infor-
mationsmødet (se bagsiden). 
 
 
 
 



INFORMATIONSMØDE 
Onsdag den 4. september kl. 16.30-17.00 holder  
vi et informationsmøde i Kirkecenteret, Sindballevej 1A, 
hvor både forældre og børn får lidt mere at vide om det 
at være minikonfirmand og hvor man kan hilse på un-
derviserne. Der er ingen tilmelding til mødet. På    mø-
det kan du aflevere tilmeldingsblanketten. 
 
Har du spørgsmål til minikonfirmandundervisningen 
inden da, kan du kontakte sognepræst Michael Hes-
sellund på tlf.: 75 68 50 05 / mail: mhla@km.dk 
 

- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TILMELDING  TIL  MINI-KONFIRMAND efterår 2019 
 
Barnets navn:___________________________ 

    
 

Forældres navn:_________________________ 
    

 
Adresse: ______________________________ 

    
 
Forældre tlf. nr.: 1)___________ 2)____________ 

    
 
Email: __________________________ 

    
Billedetilladelse: Der må tages billeder af mit barn til 
undervisningen til brug på Kirkens hjemmeside/
Facebook profil:  
Ja___ Nej___ 
 
Forældreunderskrift:______________________ 
 


