
                 

Kære elev i 3. klasse på Trællerupskolen. 

Herslev-Gevninge-Kornerup kirker tilbyder DIG at blive Junior 

konfirmand. Vi mødes tirsdage kl. 14.20-15.30 i Gevninge kirke. 

Børnene skal selv cykle/gå over til kirken. Har du lyst til:  
 
     At høre de store historier fra Bibelen 

       Gå på opdagelse i kirken, krypten og på kirkegården 

     Synge og danse salmer 

     Bede fadervor og ”rappe” trosbekendelsen 

     Lege og lave kreative ting 

     Skulle på skatte-vatte-jagt   

     Have noget godt at spise og drikke  

Lyder det som noget for dig, så kom og vær med. Vi mødes første 

gang tirsdag 18. september og afslutter undervisningen med en 

gudstjeneste 1. søndag i Advent i Herslev kirke kl. 14.00.                 

Dine forældre skal tilmelde dig ved at sende en mail til præsten på : 

hta@km.dk og oplyse dit navn, adresse samt tlf.nr. på dine forældre 

samt give besked, om du går hjem bagefter, hentes eller går tilbage 

til SFO. Tilmelding inden 11/9-2018.                                                                                     

Husk at give SFO besked om at du skal gå til Junior konfirmand.   

Mange hilsener fra Sognepræst og Juniorkonfirmand Underviser                                           

Henriette B W Andersen (træffes på tlf. 30964062) 

mailto:hta@km.dk


Datoer og emner til Junior konfirmand:  

18. september Velkommen – ”At være Junior konfirmand”   
  Den 12-årige Jesus i templet 
  På rundtur i kirken og i krypten   

25. september  Da verden blev skabt – skabeleg 
  De to historier om skabelsen 

2. oktober     Dåb – Dåbens lys tændes – vi laver vores egne lys 
  Historien om dengang Jesus blev døbt 

9. oktober   Påske og nadver – vi skal have nadver med brød    
 og saftevand.       
Påskens fortællinger  

16. oktober  FRI (uge 42)     

23. oktober  FRI (Præsten har ferie)  

30. oktober  Allehelgen og kirkegården – Rundtur på kirkegården  

6. november  Skatte-vatte-jagt 
Historien om det forsvundne får 
      

13. november  Bibelen – Det gamle og det nye testamente    
 Jakob og Laban leg 

20. november Pinse – Helligånd – Finde hinanden på alverdens sprog 

27. november  Advent – Jul – Traditioner og kristendom – vi hygger med juleknas og   
 laver engle ud af salmebøger. 

2. december  Afslutningsgudstjeneste i Herslev kirke kl.14.00  
                                                                        
Junior konfirmanderne deltager aktivt i Familiegudstjenesten den           
2. december, 1. søndag i Advent, og viser noget af alt det, vi har lært. 
Efter gudstjenesten er der julehygge i Menighedshuset, med gløgg, kakao, 
æbleskiver og julemand med godteposer. Tag bedsteforældre og søskende 
med. Reservér allerede datoen nu. Der er diplomer til årets 
juniorkonfirmander for deltagelse i undervisningen.  


