Herlev den 21. juni 2016
Til provstiudvalget i Gladsaxe-Herlev Provsti.
Ansøgning om støtte fra Samarbejds- og Udviklingspuljen til et samarbejde mellem
Præstebro Sogn og Gladsaxe sogn om minkonfirmand-arbejde 3 dage i august 2016.
Vi ansøger om støtte på 8.000 kr. til projektet.
Projektets titel: Minikonfirmand Camp - En verden i verden
Tid: 3.-5. august kl. 9.00 - 15.00
Sted: Laden, Gladsaxe Kirkes sognegård, Provst Bentzons vej 1, 2860 Søborg.

Projektet er målrettet kommende 2. og 3. klasser i skoleåret 2016/17 i
Præstebro og Gladsaxe sogn – men børn fra andre sogne er også
velkomne.
Vi zoomer ind på fortællinger i den bibelske verden. På tre dage bygger vi
sammen en verden a la de verdener, mange af børnene kender fra
computerspil som Minecraft. Vi fortæller og skaber derefter landskaber og
små figurer, der passer til Bibelens fortællinger. Der vil blive opstillet et
stort bord i Laden i Gladsaxe til vores ”verden”. Minikonfirmanderne skal
bruge det, de kender fra deres eget liv og sætte det sammen med det nye,
de lærer.

Vi slutter af med en udstilling og fernisering kl. 15.00 fredag d. 5. august
for familie, venner og andre interesserede, hvor den skabte modelverden
bliver vist frem.
Vi vil få hjælp af nogle frivillige, men er det muligt at få støtte til projektet
vil vi gerne have en kunstner/kreativt arbejdende person med, der kan
give os gode råd og ideer til opbygningen af den flotte verden.
Projektet gennemføre uanset den økonomiske rammes størrelse, med
min. 8 minikonfirmander tilmeldt.
Gladsaxe kirkes personale vil skulle deltage i begrænset omfang
(kirketjener og organist).
Da projektet er planlagt i juni måned 2016 har vi ikke kunnet nå at få det
nævnt på de to sognes menighedsrådsmøder, men begge sogne har haft
små minikonfirmandhold i hhv. efteråret 2016 og foråret 2017 og
tidligere. Minikonfirmand-campen vil fungere godt som supplement til
sådanne forløb.
Budget:
Underviser til den kreative proces (ca. 3 x 5 timer) ca. 3500 kr.
Materialer

2000 kr.

PR (annonce i 2 lokalblade)

3000 kr.

Frokost x 3 til ca 20 børn

500 kr.

Frugt, saft mv. til pauser

300 kr.

I alt ca.

9.300 kr.

Vi ansøger om støtte på 8.000 kr. til projektet.

Med venlig hilsen
Dorte Østergaard Christensen Tlf. 40 12 99 98, mail: doch@km.dk
Rachel Wille Christoffersen tlf. 29 80 87 13, mail: rawch@km.dk
- arrangører og forkyndere på minikonfirmand campen

