
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 
 Kristoffer Garne og sognemedhjælper Kirsten Vindum
▪ Pris: gratis
▪ TILMELDING senest mandag den 14. februar til 
 Sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
 smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 2345 9492

Sæt  i din kalender, 

for det vil du IKKE gå glip af!

ONSDAGE kl. 14.15-15.45

23. februar, 2.-9.-16.-

23.-30. marts, 6. april

AFSLUTNING med familien: 

Torsdag den 7. april kl. 17.00

Mini-konfirmand Mini-konfirmand 
 i Lemvig Kirke i Lemvig Kirke

Forår 2022Forår 2022

Kom medKom med......

 der sker noget i Lemvig Kirke

 der sker noget i Lemvig Kirke

    for alle jer i 3. og 4. klasse!

    for alle jer i 3. og 4. klasse!

Se næste side



INDHOLD
Minikonfirmandundervisningen er dåbsoplæring, og 
vi kommer omkring forskellige emner, fortællinger, 
lege, sange, kreative aktiviteter og meget andet i 
de uger, undervisningen foregår.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
▪ Undervisere: Sognepræst Lisbeth 
Filtenborg, sognepræst , Kristoffer Garne 
og sognemedhjælper Kirsten Vindum
▪ Pris: gratis
▪ TILMELDING senest mandag den 14. februar til 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 2345 9492

Kære forældre til børn i 3. og 4. klasse
Vi vil gerne låne jeres børn til Minikonfirmandundervisning i Lemvig Kirke og Kirkehus nogle 
onsdage i løbet af forår 2022.

Børnene bliver hentet ved skolen med bus. 
Undervisningen varer ca. 1½ time hver 
gang. Vi vil gerne vide, om I ønsker, at de 
bliver afleveret igen på skolen, eller I henter 
dem i kirken, når vi er færdige kl. 15.45. 

Torsdag den 7. april holder vi afslutning 
med en familiegudstjeneste i Lemvig Kirke 
kl. 17.00. Efterfølgende spiser vi aftensmad sammen 
i kirkehuset. Alle er velkomne her – også jeres venner og 
familier. Det er gratis − ligesom al undervisning er gratis. 

Onsdage kl. 14.15-15.45
23. februar, 2.-9.-16.-23.-30. marts, 6. april
Vi henter børnene ved skolen kl. 14.05, når de har fri.

Afslutning – torsdag den 7. april
Vi slutter hele forløbet af med en familiegudstjeneste torsdag den 7. april kl. 17.00, hvorefter vi 
alle går i kirkehuset og spiser aftensmad sammen. 

   H             K
tilmelding senest  14. februar

US


