
  
 
   

Kærlige hilsener fra 

Sognepræst Kim Gilling Hansen & 

præstefruen Pia Riddertoft 

 Ubby præstegård, Becksvej 5 

4490 Jerslev Sj. 

Tlf. 5959 5110 / 2129 5996 

E-Mail: kgh@km.dk 

 

 

Minikonfirmand 2020

 - i Ubby præstegård – Juni 2020

Igennem 8 år har vi haft den fornøjelse at have minikonfirmander i Ubby kirke, og vi 

har nu trods krisen fået lov at åbne op igen. Så det er med glæde at min kone 

pædagog/terapeut Pia Riddertoft og jeg sognepræst Kim Gilling Hansen nu kan invitere 

dit barn til mini-konfirmand undervisning! Det er ikke undervisning i traditionel boglig 

forstand – vi lægger stor vægt på at det skal være sjovt og legende! Men vi skal lære 

lidt mere om kirke og kristendom – vi skal udforske kirkerummet, boltre os i 

præstegårdshaven og høre nogle gode historier fra vores kristne kulturskat. 

- Vi har i år både tirsdage og onsdage, da vi jo ikke kunne starte tidligere gr. krisen. 

Så: 

- Vi begynder tirsdag den 2. juni kl. 14.15 og fortsætter d. 3/6 samme tid – og de 

følgende tirsdage og onsdage frem til og med onsdag d. 24/6.  

Tilmelding så hurtigt som muligt, da vi jo gr. krisen er sent ude!  

 - Altså hver tirsdag og onsdag kl. 14.10-15.45 fra 2/6-24/6 i Ubby præstegård. 

- Der vil hver gang være en lille forfriskning til børnene. 

Minibus fra Egon’s turisttrafik starter med opsamling v. Rørby skole kl. 13.50-14.00, 

hvorefter den kører forbi Ubby Fri og samler op (ca. 5 min. senere) og sætter dem af 

hos os ved præstegården. Bussen bringer dem tilbage i omvendt rækkefølge - 

startende fra præstegården kl. 15.45, så alle er tilbage på skolerne ca. kl. 16. 

Det skal understreges, at det er helt frivilligt, om man vil være med i undervisningen 

eller ej. – det er ikke en forudsætning for, at man siden hen kan blive konfirmeret.   

Tilmeldingsblanket på bagside/næste side. 
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Tilmelding til  Mini-konfirmand 2020 

 

 

 

 

Jeg vil gerne deltage i ”minikonfirmand”-undervisningen i Ubby 

Elevens navn og adresse: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Mobil:______________________Tlf(hjem):___________________ 

Hjemmets e-mail (vigtig):___________________________________ 

Forældre: _____________________________________________ 

Forældreunderskrift:_____________________________________ 

Sendes/afleveres til: Ubby Præstegård, Becksvej 5, 4490 Jerslev Sj. Eller tilsvarende 

oplysninger på mail/tlf: kgh@km.dk – tlf: 5959 5110 

mailto:kgh@km.dk

