Dette tilbud giver Øse og Næsbjerg sogne til børn på 3. klassetrin.
Lund Frederiksen er også minikonfirmandlærer denne sæson, og han får god hjælp af
Anne Nykjær Larsen.
Jeg, Marianne Lesner, har det overordnede ansvar for undervisningen, og jeg vil deltage i
en del af forløbet, og naturligvis medvirker jeg også ved afslutningsgudstjenesterne.
Marianne Lesner, Sønderskovvej 142, Øse, 6800 Varde
Tlf: 40 40 78 13
mhl@km.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg hedder Lund Frederiksen og er ansat som leder af minikonfirmandundervisningen i
Øse og Næsbjerg sogne.
Jeg har i flere år været kirkesanger i Øse og Næsbjerg kirker.
Jeg har en socialpædagogisk uddannelse fra Diakonhøjskolen i Århus.
Jeg har i en årrække arbejdet hos Blå Kors sociale arbejde og KFUMs sociale arbejde, hvor
jeg har taget en terapeutisk efteruddannelse.
Senere har jeg taget uddannelse som sognemedhjælper og arbejdet i Billund i 7 år med
særligt fokus på undervisning af minikonfirmander.
For mig er overskriften til minikonfirmander: "At give børn en god kirkeoplevelse." Det vil
jeg gerne, at det går igen gennem de undervisningslektioner og aktivitetsopgaver, som vi
vil komme igennem i løbet af de 8 gange, der er sat af i foråret 2017.
Lund Frederiksen, Sønderskovvej 11, Nordenskov, 6800 Varde
Tlf: 29 70 85 82
lund.frederiksen@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit navn er Anne Nykjær Larsen, og jeg bor på Rønrøgel i Nordenskov.
Jeg er ansat som minikonfirmandmedhjælper – og det er nyt for mig, men jeg glæder mig
til arbejdet.
Jeg har været lærer i folkeskolen gennem 36 år, men gik på pension i sommeren 2016. I de
fleste af mine år som lærer har jeg undervist i kristendomskundskab især i indskolingen.
Jeg synes, det er et spændende fag at undervise i, hvor man bl.a. kan inddrage både
musiske og kreative aktiviteter. Den erfaring håber jeg at få gavn af i arbejdet omkring
minikonfirmanderne.
Jeg er rigtig glad for musik og synger glad og gerne. Jeg synger med i koret Vokalibitum.
Tidligere har jeg i 2 perioder været medlem af Øse menighedsråd – og endnu tidligere har
jeg været FDF-leder i Næsbjerg – Øse.
Jeg glæder mig til sammen med børnene at arbejde med kirke og tro på en anderledes og
sjov måde.
Anne Nykjær Larsen, Rønrøgel 28, Nordenskov, 6800 Varde
Tlf.: 23 43 01 67
annenykjaer@gmail.com

MINIKONFIRMAND
2017
NÆSBJERG

Send nedenstående oplysninger med brevpost eller pr. mail til

Kære_____________
Går du i 3. klasse, og har du lyst til at være minikonfirmand?
Vi skal bruge hele kroppen i legen med bibelfortælling, kirke og tro.
Vi skal opleve kirke og kristendom
med bevægelse, sansning, aktiviteter og leg. Det bliver sjovt!!!

Så kom og vær med!

Enten Lund Frederiksen, Sønderskovvej 11, Nordenskov, 6800 Varde
Tlf: 29 70 85 82 Mail: lund.frederiksen@gmail.com
Eller Anne Nykjær Larsen, Rønrøgel 28, Nordenskov, 6800 Varde
Tlf.: 23 43 01 67
Mail annenykjaer@gmail.com
Klip og send med brevpost eller mail
Minikonfirmand 2017 Næsbjerg Tilmelding senest d. 24. januar 2017
Minikonfirmandens navn: …………………………………………

Hvornår
Vi mødes om tirsdagen fra kl 14:30 til kl 16:00
- første gang 31. januar 2017 (uge 5)
(ingen minikonfirmandundervisning i vinterferien uge 7)
Du skal bare komme efter skoletid, så står vi og venter på dig.

Forældrenes navne:

…………………………………………

Adresse:

………………………………………..

Hvor
I ”Konfirmandstuen” Agervigvej 2, Næsbjerg og i Næsbjerg kirke

Tlf.nr.:

………………………………………….

Mail adresse:

………………………………………….

HUSK:

Medbring tøj til at være ude og gerne hjemmesko.

Forældre er altid velkomne.
Er der spørgsmål, så ring til Lund, Anne eller Marianne.
Skulle det ske, at du ikke er tilmeldt i første omgang, kan du sagtens
fortryde og komme alligevel!
Venlig hilsen
Lund Frederiksen, Anne Nykjær Larsen og Marianne Lesner
Næsbjerg menighedsråd

Særlige forhold, vi skal tage hensyn til: - sygdom, diæt m.m.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Det er ok, at billeder af mit/vort barn fra undervisning og gudstjeneste
bliver offentliggjort på sognenes hjemmesider, på Facebook og i
kirkebladet
Ja
Nej
Festlig afslutning tirsdag den 28 marts kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i Næsbjerg kirke, hvor forældre, søskende,
bedsteforældre – ja alle - er velkomne

