
Særslev 3. april 2021 

KÆRE 4. klasser! 
 
Nu har du muligheden for at blive minikonfirmand!  
Vi skal på opdagelse i Særslev Kirke, synge sammen, høre fortællinger fra Bibelen, lave sjove 
opgaver, tegne og lege. Hver gang er der også saftevand og boller, frugt eller kage.  
 
Minikonfirmand-undervisning er for alle i 4. klasse, der har lyst. Det er gratis at være med.  
Man behøver ikke at være døbt for at være med. Man er også velkommen, selvom man ikke kan 
være med alle gangene. Men vi beder om tilmelding, så vi ved, at du kommer. 
 
Minikonfirmand-undervisningen foregår om onsdagen kl. 14.15-15.45 i Særslev kirke og præste-
gårdens konfirmandstue og have (Kirkevej 4, Særslev). Pga. corona må vi indtil videre kun være 
udenfor i præstegårdshaven. Men vi håber, at vi hen mod sommeren får lov til også at være inde, 
så vi også kan gå på opdagelse inde i kirken og være i konfirmandstuen. 
 
I vil møde Gunvor Sandvad og Ditte Freiesleben som er præster ved Særslev, Ejlby og Melby 
Kirker og Bodil Knudsen, som er medlem af menighedsrådet. 
  
Første gang er onsdag d. 14. april 14.15-15.45. Derefter er det hver onsdag til og med onsdag d. 
26. maj (Vi henter jer i skolegården og går sammen til præstegården.)    
 
Vi afslutter festligt i uge 22 med en kort familiegudstjeneste i Særslev Kirke. Vi håber, at corona-
restriktionerne til den tid gør det muligt, at der også kan blive familieløb med sjove opgaver og 
poster i præstegårdshaven – og pølser og brød, kaffe og 
kage, sådan som vi plejer. Dato og invitation kommer senere.                                      
 
Mange venlige hilsener  
Gunvor - Ditte - Bodil  
 
Mere information - kontakt Gunvor 
tlf. 23 44 71 09 - gsa@km.dk 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TILMELDING TIL "MINIKONFIRMAND” 2021 
 
Afleveres/ mailes til Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø, gsa@km.dk 
- helst senest søndag den 11. april 
 
Ja, jeg vil gerne være minikonfirmand: 
 
 
_______________________________   
Barnets navn :  
 
_______________________________  ___________________________________ 
Forældres telefonnumre   Forældres e-mail 
 
_________________________________________ ____________________________________ 
Forældres navn(e)                       dato og underskrift (forældre) 
 
sæt X: _____     ______    Barnet må gerne være med på foto af minikonfirmanderne i kirkebladet  
             ja            nej og på kirkens hjemmeside: www.de3sogne.dk 
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