
Lemvig Kirke    ●   Kirken på Torvet   ●   www.lemvigkirkerne.dk

INDHOLD
▪ Rundtur i kirken
▪ Mini-gudstjeneste
▪ Leg i mørket
▪ Guf til ganen
▪ Spændende fortællinger
▪ Det med Gud
▪ Kreativt værksted
▪ Mød præsterne og "de andre"!

PRAKTISKE OPLYSNINGER
▪ Undervisere: Sognepræst Lisbeth Filtenborg, sognepræst 
 Kim Eriksen og sognemedhjælper Kirsten Vindum
▪ Pris: gratis
▪ TILMELDING senest 30. oktober til 
 Sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
 smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 2345 9492
▪ Mere information når I er meldt til

Sæt  i din kalender, 

for det vil du IKKE gå glip af!

Fredag 15. november

Fredag 22. november

Weekend: 

Fredag 29. november

Lørdag 30. november

Søndag 1. december

Mini-konfirmand 
 i Lemvig Kirke
November / december 2019

Kom med...

 der sker noget i Lemvig Kirke

    for alle jer i 3. klasse!

Kære forældre
Vi vil gerne låne jeres børn til Minikonfirmand-
undervisning i Lemvig Kirke og Kirkehus tre 
fredage og en lørdag-søndag i november.

De to første fredage henter vi børnene ved skolen. Undervisnin-
gen varer ca. 1½ time hver gang. Fredag den 30. november skal 
børnene komme til kirkehuset kl. 15.00 − så har de lige haft lidt 
tid til at slappe af hjemme, før vi har 3 timer sammen med 
dem med undervisning og sjov indtil kl. 18.00, hvor I henter 
dem hjem for at hygge og sove hjemme.

Lørdag og søndag holder vi weekend sammen med dem 
− med overnatning − med det, som er beskrevet på den 
første side. Søndag vil vi gerne invitere jer og jeres familier 
− og gerne børnenes bedsteforældre, faddere og andre - med til 1. søndag i adventsgudstjenesten i Lemvig 
Kirke kl. 10.30. Efterfølgende spiser vi frokost sammen i kirkehuset. Det er gratis − ligesom al undervisning 
er gratis. 

Fredag den 16. november
Kl.14.00 Vi henter alle Minikonfirmander på Christinelystskolen.
Kl. 15.55 Alle Minikonfirmander er tilbage på skolen.

Fredag den 23. november
Kl.14.00 Vi henter alle Minikonfirmander på Christinelystskolen.
Kl. 15.55 Alle Minikonfirmander er tilbage på skolen.

Fredag den 29. november
Kl. 15.00 Vi mødes i Lemvig Kirkehus og spiser lidt mad sammen. Herefter: alt muligt! 
Kl. 18.00 Slut for i dag, og I bliver hentet af jeres forældre for at SOVE HJEMME.

Lørdag den 30. november
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
• Guf til ganen = aftensmad
• Aftenprogram med historier, 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. 10.00 Forældre kommer efter baggage, og vi følges i kirke
Kl. 10.30  Gudstjeneste i Lemvig Kirke  - efterfulgt af 
afslutningsFROKOST i kirkehuset - hvor Minikonfirmander, 
forældre, søskende, faddere, bedsteforældre er VELKOMNE 
(husk tilmelding til frokosten).

   H             K
tilmelding senest  30. oktober

US


