
      Årslev og Sdr. Nærå den 3. februar 2023 

Kære elev i 3. klasse på Broskolen, Bøgehøj, 

og Ibjergskolen – og evt. andre skoler 

Minikonfirmand! Er det ikke lige dig?   ☺ 
Når man går i 3. klasse, kan man blive minikonfirmand. I år er det i en weekend, nemlig 

den 25-26. marts, om lørdagen kl. 9-15, om søndagen kl. 10-16. 

Som minikonfirmand kommer du på besøg i Sognehuset og kirken, og du kan gå på 

opdagelse og høre nogle af de vigtigste historier i kristendommen. 

Aktiviteterne er i børnehøjde, det betyder, at vi kommer til at lave mange sjove ting, f.eks. prøve at stå på 

prædikestolen i kirken, se nærmere på kirketårnet, spille på orglet, se hvordan man døber, se en 

præstekjole og meget mere. Og du kan stille alle dine spørgsmål om Gud og Jesus og kirken. Til sidst får 

man et diplom og er med til at lave en gudstjeneste i kirken søndag eftermiddag kl. 14.  

Man behøver ikke at være døbt eller medlem af Folkekirken for at kunne deltage. Og man skal ikke være 

minikonfirmand for at kunne blive rigtig konfirmand om nogle år. Det er helt frivilligt og uafhængigt. Også 

uafhængigt af skolen. Og det koster ikke noget. 

Weekenden afholdes i Sognehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A, og kirken vi skal på opdagelse i er Årslev kirke. 

Det er også i Årslev kirke, vi holder den afsluttende gudstjeneste om søndagen kl. 14.  

Begge dage skal du have en madpakke med til frokost. Men vi sørger for boller, kage og lidt frugt til 

formiddags-saftevand og eftermiddags-saftevand. 

Forældre, søskende og bedsteforældre m.fl. er velkomne til gudstjeneste om søndagen kl. 14, og inviteres 

bagefter til eftermiddagskaffe i Sognehuset. Her vil vi hygge, fortælle hvad vi har lavet i weekenden, og 

uddele et diplom til dig som minikonfirmand. 

Her er de rent praktiske oplysninger:  

Tid: Lørdag 25. marts kl. 9.00 – 15.00 og Søndag 26. marts kl. 

10.00 – 16.00.  

Sted: Sognehuset Gl. Byvej 28 A, Årslev 

Husk: Madpakke til frokost hver dag, og Godt humør. 

 

Tilmelding:  Til Peter på puj@km.dk (eller 4035 9268) - også 

hvis I har spørgsmål. Navn på minikonfirmand og forældre, 

telefon og email på forældre, samt ca. hvor mange 

forældre/bedsteforældre/søskende I tænker vil deltage i 

gudstjenesten og eftermiddagskaffen søndag. Tilmeldingen 

skal vi gerne have senest mandag den 20. marts af hensyn til planlægningen.   

 

Med venlig hilsen  

Eva Lykke Jensen, Peter Jensen, samt frivillige 
Sognepræster i Sdr. Nærå og Årslev-Sdr Højrup 
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