Invitation til dig i 3.A og 3.B

Elsted, august 2022

Kære nye minikonfirmand i 3.A og 3.B
Vi håber, du har lyst til at være minikonfirmand i Elsted Kirke efter sommerferien. Det er om
fredagen. Hver gang bliver I hentet på skolen lige efter skoletid kl. 13:15. Vi mødes ved Hanen
og følges hen til kirken. Undervisningen varer til kl. 15.15. Én gang om måneden er der ”Bibel
og…”, hvor du som minikonfirmand også deltager (se side 3 for dato og tidspunkt).
Bagefter går/cykler du selv hjem eller hen til fritidsordningen.
Hvis du går til sport eller andre fritidsinteresser og har brug for at gå lidt før tid, finder vi
selvfølgelig ud af det.
Hvad betyder det at være minikonfirmand?
-

I oplever, at Elsted Kirke er jeres kirke
I hører de gode fortællinger fra Bibelen
I synger sjove sange og gode salmer
I optræder til børnegudstjenester
I laver skriveunderlag
I laver jeres eget armbånd/kristuskrans
I har temadag om det gode menneske
I opfører julespil i kirken til jul. Bagefter er der juletræsfest i sognegården for alle! 😊

Vi glæder os til at se dig!
Gode og glade hilsner fra
Gerda Damsgaard-Madsen, minikonfirmandunderviser
Haruko Suzuki-Hoejrup, organist
Iben Vinther Nordestgaard og Laura Kjærgaard Fischer, sognepræster

Kontaktperson: Laura
Telefonnummer: 40 16 46 02
E-mail: lakf@km.dk
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Undervisningsplan - efterår 2022
September
Fredag 16. september

13.15 – 15.15 undervisning

Fredag 23. september

13.15 - 15.15 undervisning – og derefter:
17.00 – ca. 17.30 Børnegudstjeneste ”Bibel og...”, hvor
minikonfirmanderne optræder.
17.30 – ca. 19.00 fællesspisning for alle i sognegården

Oktober
Fredag 7. oktober
Fredag 14. oktober

13.15 - 15.15 undervisning
13.15 - 15.15 undervisning

Fredag 28. oktober

13.15 - 15.15 undervisning– og derefter:
15.15 – 17.30 kreativ time
17.30 – ca. 18.00 Børnegudstjeneste ”Bibel og
Halloween...”, hvor minikonfirmanderne optræder.
18.00 – ca. 19.30 fællesspisning for alle i sognegården og
derefter Halloween-løb

November
Fredag 4. november
Fredag 11. november
Fredag 18. november

13.15 – 15.15 undervisning
13.15 – 15.15 undervisning
13.15 – 15.15 undervisning

Fredag 25. november

13.15 - 15.15 undervisning – og derefter:
15.15 – 17.00 kreativ time
17.00 – ca. 17.30 Børnegudstjeneste ”Bibel og…”, hvor
minikonfirmanderne optræder.
17.30 – ca. 19.00 fællesspisning for alle i sognegården

December
Fredag 2. december
Fredag 16. december

13.15 – 15.15 øver sange til julespil
13.15 – 15.15 øver julespil og prøver dragter

Tirsdag 27. december

12.15 – 14.00 øver julespil
14.00 opfører I JULESPIL i kirken, og I får til sidst overrakt
jeres skriveunderlag.
Herefter juletræsfest i sognegården for alle, I gerne vil
have med!

Tilmelding

For at tilmelde dig, skal dine forældre udfylde tilmeldings-og samtykkeblanketten på side 4 og
1) aflevere den på kordegnekontoret eller
2) lægge den i postkassen ved sognegården eller
3) uploade den på: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8073 med NemID
Tilmelding bedst før d. 1. september 2022.
Kontaktinformation Elsted Kirke: Elsted Kirkeplads 1, 8520 Lystrup, tlf. 8622 6812.
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Tilmelding til minikonfirmandundervisning i efteråret 2022 i Elsted Sogn
Vi tilmelder hermed vores barn til minikonfirmandundervisning i Elsted Sogn efteråret 2022
Barnets navn: ________________________________________________________________________________
Klasse:_________
Mors navn_________________________________________ Fars navn___________________________________________________
Mors email: _______________________________________ Fars email___________________________________________________
Mors tlf. ___________________________________________ Fars tlf.___________________________________________________
Særlige hensyn ved minikonfirmanden: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Samtykkeerklæring i forhold til oplysning om minikonfirmander
Jeg giver som forældremyndighedsindehaver hermed samtykke til, at Elsted Kirke må anvende
billeder/videoer, hvor mit 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)
⎕ Invitation til minikonfirmander (afleveres i fysisk form samt uploades på hjemmeside og skolens intranet)

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.
Jeg giver som forældremyndighedsindehaver endvidere samtykke til, at min mailadresse samt telefonnummer
må opbevares og benyttes til kommunikation i forbindelse med minikonfirmandundervisningen. Efter
minikonfirmandundervisningen vil oplysningerne blive slettet.
JA

NEJ

⎕ ⎕
Tilbagekaldelse af samtykke
Elsted Kirke gør opmærksom på, at ovenstående samtykke og tilmelding er frivilligt og til enhver tid kan
tilbagekaldes. Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede
behandling af navn, foto-og videooptagelserne, telefonnummer og mailadresse, og dermed ikke lovligheden af den
brug, der er baseret på samtykket inden din tilbagetrækning heraf. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at rette
henvendelse til kordegn Anne-Katrine Japhetson Mortensen på
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8073 med dit NemID.
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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