Vil du være juniorkonfirmand i
Strandmarkskirken forår 2019?

I Strandmarks Sogn er den indledende
konfirmationsforberedelse et tilbud til alle
børn i 3. klasse. Det er frivilligt om man vil
være med og man behøver ikke at være
døbt eller vide om man skal konfirmeres.
Her kan du læse mere om hvad vi laver,
hvornår det er og hvordan du tilmelder dig.

Hvad laver man til juniorkonfirmand?
I kirkens lokaler bliver der snakket, sunget og lavet
mange forskellige sjove aktiviteter, så du kan lære
kirken at kende. Du får også lidt mad og saft.
Hvad koster det?
Undervisningen er gratis.
Hvem står for det?
Det er Kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe
Sunke og organist Randi Gislason, der underviser.
Du vil også møde andre, der arbejder i kirken, f.eks.
præsterne, kordegnene og kirketjenerne.
Hvornår er det?
Mandag den 15. april kl. 9:30 - 14:30
Tirsdag den 16. april kl. 9:30 - 14:30
Onsdag den 17. april kl. 9:30 - 14.30
Onsdag den 17. april kl. 17.30 - ca. 18:30
Vi slutter af med en kort gudstjeneste onsdag den 17.
april kl. 17:30, hvor alle i familien er velkomne.
Tag også gerne bedsteforældre med. Der synger vi
bl.a. noget af det, vi har lært. Det er præst Lene
Skovmark, der har gudstjenesten i samarbejde med
os. Så den dag skal du altså komme hen i kirken to
gange.

Til de voksne ang. tilmelding m.m.
Der er tilmeldingsfrist onsdag den 3. april. Pladserne
bliver fordelt efter først til mølle. Der er plads til ca. 20 på
holdet.
Tilmelding gives til Strandmarkskirken, Strandmarksvej
38, 2650 Hvidovre eller sendes til Anne Dorthe på
strandmarkskirken@mail.dk med nævnte oplysninger.
Hvis billeder af dit barn i forskellige
undervisningsaktiviteter ikke må sættes i de andre børns
mapper, på kirkens hjemmeside, i aviser og lignende, skal
du give besked, inden forløbet starter.
Efter tilmeldingsfristen får I en mail med lidt praktisk
information.
Hvor kan jeg få flere oplysninger?
Send en mail til Anne Dorthe eller gå på
www.strandmarkskirken.dk.

Tilmelding til juniorkonfirmand forår 2019
i Strandmarkskirken

Juniorkonfirmandens navn:
____________________________________
Adresse:
____________________________________
Forældre-telefonnummer:
____________________________________
Forældre-e-mail:
____________________________________
Skole og klasse:
____________________________________
Særlige hensyn:
____________________________________
Forældreunderskrift og dato/mail med navn og dato:
____________________________________

