Minikonfirmand
Invitation til dig i 3.D
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Elsted, december 2018

Kære
Vi håber, du har lyst til at være en af de nye minikonfirmander i Elsted Kirke efter jul. Det er om
fredagen, og hver gang vil du blive hentet på skolen lige efter skoletid. Derefter følges vi ad hen til
kirken. Undervisningen varer til kl. 15.15, hvorefter du selv går/cykler hjem eller hen til
fritidsordningen. Hvis du skal til sport eller har andre fritidsinteresser at gå til og skal gå før tid,
finder vi selvfølgelig også ud af det.

Hvad betyder det at være minikonfirmand?
-

at høre fortællinger fra Bibelen
at male ikoner
at lære kirken at kende
at optræde til børnegudstjenester
at lave skriveunderlag
at synge salmer og sange
at lave armbånd (kristuskrans)
at opføre Jesu historie i kirken til påske
og meget mere…

Vi ønsker dig en rigtig god jul!
Mange hilsner fra
Gerda Damsgaard-Madsen, menighedsrådsmedlem og tidl. sognemedhjælper
Jørgen Ellekilde, organist
Iben Vinther Nordestgaard og Marianne Rothmann Bonde, sognepræster
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Minikonfirmander – 3.D
Forår 2019
Fredag 18. januar kl. 13.30 – 15.15
Fredag 25. januar kl. 13.30 – 15.15 + 17.00 optræder til ”Bibel og…” med spisning
Fredag 1. februar kl. 13.30 – 15.15
Fredag 22. februar kl. 13.30 – 15.15 + 17.00 optræder til ”Bibel og…” med spisning
Fredag 1. marts kl. 13.30 – 15.15
Fredag 8. marts kl. 13.30 – 15.15
Fredag 15. marts kl. 13.30 – 15.15
Fredag 22. marts kl. 13.30 – 15.15
Fredag 29. marts kl. 13.30 – 15.15 + 17.00 optræder til ”Bibel og…” med spisning
Fredag 5. april kl. 13.30 – 15.15
Fredag 12. april kl. 13.30 – 15.15 øve PÅSKESPIL
2. påskedag: 22. april kl. 12.30 øve PÅSKESPIL + 14.00 PÅSKESPIL opføres i kirken
+ 15.00 lagkagefest i sognegården.

”Bibel og…”
Fredagene 25. januar, 22. februar og 29. marts medvirker I minikonfirmander ved
børnegudstjenesterne ”Bibel og … ”Derfor fortsætter vi efter undervisningen, hvor vi øver og gør
klar til gudstjenesten … Vi ser måske også en film.
”Bibel og…” gudstjenesterne med spisning varer ca. 1½-2 timer.
2. påskedag, mandag d. 22. april er der afslutning i kirken hvor I skal opføre et påskespil. Det
er fortællingen om det, der skete den første kristne påske, hvor Jesus blev korsfæstet, døde og
opstod af graven igen. Efter gudstjenesten i kirken er der lagkagefest i sognegården.
Her og ved alle ”Bibel og…” gudstjenesterne er jeres søskende og forældre, bedsteforældre
og venner selvfølgelig også altid meget velkomne.

Tilmelding
I bedes udfylde tilmeldings-og samtykkeskemaet på næste side og aflevere det på
kordegnekontoret eller lægges i postkassen ved sognegården senest d. 10. januar 2019.
Kontaktinformation Elsted Kirke:
Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup, e-mail: elsted.sogn@km.dk, tlf. 8622 6812,
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Tilmelding til minikonfirmandundervisning i foråret 2019 i Elsted Sogn
Vi tilmelder hermed vores barn til minikonfirmandundervisning i Elsted Sogn foråret 2019
Barnets navn: ________________________________________________________________________________
Klasse:_________
Mors navn_______________________________________________________________________________________________________
Fars navn________________________________________________________________________________________________________
Mors/fars e-mail: _______________________________________________________________________________________________
Mors/fars tlf.: ____________________________________________________________________________________________________
Særlige hensyn ved minikonfirmanden: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
Med min/vores underskrift giver vi hermed samtykke til, at Elsted Kirke må anvende billeder/videoer, hvor
mit/vores barn er identificerbar, på nedenstående medier. Der er kun tale om samtykke til situationsbilleder/videoer, ikke portrætbilleder/-video. Der må i sammenhæng med billederne/videoerne endvidere knyttes
informationer om det pågældende arrangement, gudstjeneste og aktivitet, som billedet omhandler. (Sæt kryds)
JA

NEJ

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

⎕ Kirkens hjemmeside
⎕ Kirkens Facebookside
⎕ Plakater
⎕ Annoncer i Lokalavisen, Aarhus Nord
⎕ Kirkeblad (som også offentliggøres på hjemmesiden)

Elsted Kirke offentliggør kun harmløse situationsbilleder/-videoer af minikonfirmander. Det afgørende kriterium i
forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig
udstillet, udnyttet eller krænket.

Elsted Kirke gør opmærksom på, at ovenstående samtykke og tilmelding er frivilligt og til enhver
tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til kordegnekontoret herom.
Jeg er gjort bekendt med, at Elsted Menighedsråd er dataansvarlig for denne behandling, hvilket
fremgår af Elsted Sogns persondatapolitik, der kan findes på
www.elstedkirke.dk/kirken/persondatapolitik/
Dato:___________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver 1:___________________________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver 2:____________________________________________________________
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