
 
Vi glæder os helt vildt til årets juniorkonfirmander – for det bliver rigtig vildt i år! 

 

2 hold skal BATLE i opgaver, quizzer, stafetter, kreativitet, styrke, digtning, viden, historier og fortællinger  

udfra de to bøger, der tilsammen udgør den helt store bog – den præsten læser op af i kirken. 

De to hold batler om superheltekræfter, fra 2 af bogens store helte - SUPERHELTE. 

 

Måske ved du allerede hvad bogen hedder, og måske kender du også de 2 superhelte og nogle af deres kræfter. 

Og kender til hverken bogen eller superheltene, så er du altså også meget velkommen til at være med. 

 

De eneste krav er at du: 

Går på Tved skole, i en af deres 3. klasser 

Har lyst til at være sammen på en god, sjov og hyggelig måde 

Har lyst til at udforske kirkens kringelkroge 

Har lyst til at undres over alt mellem himmel og jord 
Du behøver ikke være døbt og ej heller tro på gud for at deltage 

 

Første gang er tirsdag d. 5. november kl. 13:30 – 15:30 
Der er afslutningsgudstjeneste d. 26. januar, hvor superheltene slår sig løs i kirken 

I bliver hver gang hentet af Maja, på skolen, i forhallen 
Maja, er hende der står mest for undervisningen 

Der er forplejning 
Vi starter hver gang med at spise og drikke lidt, så vi ikke går sukkerkolde efter en lang skoledag 

Du skal hentes eller selv gå hjem, når vi er færdige kl. 15:30 

Hvis man selv må gå hjem skal mor/far give Maja besked 

Sidste gang er tirsdag d. 21. januar  
Vi mødes 10 tirsdage 

 

 

Det her er en præstekrave                    Og det her er en præstekrave                          Det er en superhelt          Og det her er også en superhelt 
 

 

Tilmeldingen via mail  

Til Rebecca (det er hende der er præst og går med præstekrave om søndagen) 

rema@km.dk  
I modtager inden opstart en mere udførlig plan og oversigt over forløbet 

Senest mandag d. 28/10 
Da der max kan være 16 på holdet, er der tilmelding efter først til mølle princippet. 

 

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig. 

Hilsen, Maja Nissen Kirke-kulturmedarbejder og Rebecca Præst 

Datooversigt 
 

5. Nov. Første gang 

14. Nov. (OBS Torsdag) 

19. Nov. 

26. Nov. 

1. Dec. Dans julen ind – Gudstjeneste 

3. Dec. 

10. Dec. 

17. Dec. 

Juleferie 

7. Jan. 

14. Jan. 

21. Jan. Sidste gang 

26. Jan. Superhelte gudstjeneste 

 

mailto:rema@km.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9r4f2i_rOAhXjHJoKHaLABHwQjRwIBw&url=http://franksimonsen.dk/?p%3D646&bvm=bv.131783435,d.bGs&psig=AFQjCNEteRwPP8-A9Nn3QVJ-f2w9S1K1mA&ust=1473229004480043
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif6_agjPrOAhVDSZoKHbDIA3wQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/aalborgstift/6828879651&bvm=bv.131783435,d.bGs&psig=AFQjCNEteRwPP8-A9Nn3QVJ-f2w9S1K1mA&ust=1473229004480043

