NYT MATERIALE TIL DIG DER UNDERVISER MINIKONFIRMANDER
PÅ OPDAGELSESREJSE I KIRKEN

Midt i byen står den lokale kirke som et
vartegn
forFOR
området.
KIRKE
BØRNDen er stor og synlig,
men
hvad sker der inde i kirkebygningen?
Kirkefrø gør det let for dig. Her får du inspiration til alle
tekster
1. tekstrække.
Hvem
eri kirkeårets
den for,
og hvad kan den lære den
enkelte?
Kirkefrø 1 er den første ud af to i Kirkefrø-serien. Hver bog indeholder inspiration
til formidling af alle tekster i kirkeåret til
aldersgruppen 4 år til og med 3. klasse.
Der er også ideer til de allermindste (0-3 år).

Tag minikonfirmanderne med på en opdagelsesrejse i kirken og lad dem opdage,
hvilke mysterier, I sammen kan opdage i det
specielle kirkerum.
Børnene skal høre om Gud i din menighed
– og viihar
gjort det-letkirkeskibet
for dig!
Det størte rum
kirken
- er et
billede på, at vi mennesker er på rejse. En
livsrejse, der begynder ved fødslen og, skulle
man tro, slutter ved graven. Men kristendommen formidler, at livet ikke slutter der.
Efter døden er der liv hos Gud, for de, der
tror på ham. Det evige liv, der allerede begyndte her på jorden, nemlig i dåben.
Kirkefrø tager højde for hele barnet. Her er
masser af ideer til, hvordan alle sanser kommer i spil, når bibelhistorierne formidles i din
børnekirke - uanset om det er 20 minutter eller
halvanden time – eller blot Børnenes 5 minutter.

Du kan finde hele Kirkefrø 1 online og downloade hver samling som pdf.

ISBN: 978-87-995468-6-2

Kirkefrø er udviklet af Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler, som har en lang og sund tradition
for at inspirere og udruste ledere til at vise børn i
Danmark, hvem Jesus er.

Se, hvad vi ellers
laver på
soendagsskoler.dk

Inspiration til underviseren
Inspiration til underviseren
- et frø til minikonfirmanden
- et frø til minikonfirmanden
Inspiration til underviseren - et frø til minikonfirmanden

Hver samling har sit eget opslag med en unik
henvisning til soendagsskoler.dk, hvor du kan
finde ideer til forskellige formidlingsmetoder,
lege, aktiviteter, PowerPoint, bibeltegning,
opgave- og samtaleark, min kirke, ark til uddeling til forældre, så der kan snakkes videre
derhjemme. Osv.

12 KOM
SAMLINPLETTE
GER

Der er meget, du kan opdage sammen med
minikonfirmanderne. Der er skabelsen, dåb,
fadervor, gudstjenesten, påske osv. Det er den rejse, du gennem 12 samlinger kan komme med på.
Vi har valgt en række samlinger, hvis indhold dækker de
lovmæssige krav. Ud over dåb, dåbsoplæring og kendskab til
kirken har vi ønsket at skabe et møde med højmessen og det
grundlæggende i den kristne tro.

© 2022 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
soendagsskoler.dk

PÅ OPDAGELSESREJSE I KIRKEN
Udkommer foråret 2022.
ARBEJDSGRUPPEN
Eva Søndergård Krægpøth
Kirke- og kulturmedarbejder, Baunekirken, Herning

Samlingerne er tænkt som inspiration, hvor du
selv vælger stof og den vinkel, der passer til dig og
din målgruppe. Alle samlinger er opbygget ens og
indeholder pædagogiske, teologiske og didaktiske
overvejelser. Udover indholdet i denne bog, er der
flere hjælpemidler til hver enkelt samling. Det har
du adgang til via det login på soendagsskoler.dk,
som følger med bogen.
Derfor er der rigeligt med ressourcer til din forberedelse. God fornøjelse med undervisningen!

Malene Thams Steffensen
Kirke- og kulturmedarbejder, Sct. Michaelis Kirke, Fredericia
Mogens Maagaard
Kirke- og kulturmedarbejder, Zions Kirke, Esbjerg
Lissen M. B. Jensen
Konsulent i DFS, Hinnerup (red.)

KØB OG BESTILLING
Forhandles kun via soendagsskoler.dk, da der vd køb af bogen følger
et omfattende online hjælpemiddelkatalog til de 12 samlinger.

