
www.lemvigkirkerne.dk

Mini-konfirmand 
for en weekend

1.-2.-3.- december 2017

Kom med...
Praktiske 
oplysninger

Adresse: Lemvig Kirke og Kirkehus, Torvet 10 
 Tante Andantes Hus, Ågade 5

Ankomst: Fredag kl. 15.00 til kl. 18.00
Lørdag kl. 9.30 til søndag efter gudstjenesten

Pris: Gratis 
Medbring fredag: Lommelygte - og godt humør
Medbring lørdag: Sovepose/dyne, liggeunderlag, toiletsager, hånd-
klæde, lommelygte og praktisk tøj til inde og ude - og godt humør

Tilmelding senest den 20. november på mail til:
Sognemedhjælper Kirsten Vindum
smh@lemvigkirkerne.dk

Mange hilsner
Sognepræst  Sognepræst  Sognemedhjælper
Birgitte Krøyer Kim Eriksen  Kirsten Vindum
97 82 01 68  21 30 39 03  23 45 94 92
bikr@km.dk  kje@km.dk   smh@lemvigkirkerne.dk

     H                 K
tilmelding senest 20. november

US



  
Glæd jer til 

   Mini-konfirmand for

       en weekend 2017

Kære Minikonfirmand. 

      Så er indbydelsen klar til dig - og de andre

 fra 3. klasse.  

  Vi glæder os til at være sammen med jer.

Program
Fredag
Kl. 15.00 Vi mødes i Lemvig Kirkehus og spiser lidt mad sam-
  men. Derefter skal vi møde præsterne - og andre, 
  lege med balloner, opleve myldreplakaten, høre 
  historie og opleve endnu mere. Det hele foregår 
  både i kirken og i kirkehuset
Kl. 18.00 Slut for i dag, og I bliver hentet af jeres forældre 
  for at SOVE HJEMME

Lørdag
Kl. 9.30 Hej igen - og god morgen!
Vi skal opleve meget i dag, f.eks.: 
"Det med Gud" i Lemvig Kirke
Kreativt værksted 
Frokost
Eftermiddag: Vi besøger Lemvig 
Kirkegård - med lys
Vi udforsker lidt mere i kirke og 
kirkehus

Kl. 18.00 Guf til ganen = aftensmad
  Aftenprogram med historier, skattejagt, mørkeleg i 
  kirken og meget andet.

Vi sover alle i Tante Andantes Hus

Søndag - 1. søndag i advent
Kl. 8.30 God morgen med brunch i Tante Andantes Hus
  Fri leg
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Lemvig Kirke - efterfulgt af 
  afslutningsFROKOST i kirkehuset - hvor 
	 	 Minikonfirmander,	forældre,	søskende,	faddere,	
  bedsteforældre er VELKOMNE (husk tilmelding til 
  frokosten).

Om at være "Mini-konfir-
mand for en weekend"
Vi glæder os til at være sammen med jer en weekend i Lemvig Kirke 
og Kirkehus. Undervisningen er en del af dåbsoplæringen, som bliver 
fulgt	op,	når	I	skal	konfirmeres.	

Vi skal være sammen både fredag, lørdag og søndag, hvor vi skal 
udforske kirken, kirkehuset, kirketårnet, kirkeorgelet, kirkekæl-
deren, kirkegården og meget mere. Det bliver hyggeligt - og slet ikke 
uhyggeligt. Alle kan være med. 

Natten mellem fredag og lørdag sover I hjemme, mens vi næste nat 
sover i Tante Andantes Hus. 
Søndag formiddag kan forældre komme ved 10-tiden og hente bagga-
gen, så I kan følges til adventsgudstjenesten i Lemvig Kirke kl. 10.30.

Efter gudstjenesten afsluttes Minikon-
firmand	med	FROKOST	i	kirkehuset.

Vi ses da ...

for det vil du IKKE gå glip af!


