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November 2017 

Til menighedsråd, præster, kirke-og kulturmedarbejdere, skole-kirkekonsulenter, ansatte i sognene, frivil-

lige og andre, der interesserer sig for kristent børnearbejde 

Nyt!   KFUM og KFUK på Fyn tilbyder TWEEN SING 

Vi vil gerne med dette brev fortælle, hvad Tween Sing er.  

Tween Sing tager afsæt i performance: Sang, musik, dans, drama, video, lys... ja, alt, hvad der 

kan opføres på en scene. De lokale Tween Sing-grupper bestemmer, hvilke performanceaktivi-

teter de vil inddrage – og arbejder hen imod at stable et show på benene. 

Hvorfor denne henvendelse: 

Arbejdet med minikonfirmanderne i Ejby-

Balslev sogne på Vestfyn har skubbet til os, 

fordi:  

Når et hold slutter, mødes vi med opfordringer 

fra børn og forældre: Hvorfor kan vi ikke bare 

blive ved med at mødes og blot kalde det noget 

andet? Forældrene synes, der er for langt mellem 

dåb, minikonfirmander og konfirmation. 

 

Derfor tog vi i 2016 en flok tidligere minikon-

firmander med på KFUM og KFUKs børnefe-

stival i Holstebro. Alle, børn og voksne, fik en 

super oplevelse. Børn elsker sang og musik og 

selv at deltage. Derfor er konceptet med bør-

nefestival – og Tween Sing – skræddersyet til 

”betweeners” på 9-13 år. 

 

Nu går vi videre: 

KFUM og KFUK laver et samarbejde på tværs 

af Fyn. Det gør det nemmere at arbejde med 

projektet i de enkelte sogne. 

 

Lige nu: Vi inviterer børn i 3. – 6. klasse til et 

par events på Tommerup Efterskole i januar 

og marts 2018, efterfulgt af  

Børnefestivalen i Haderslev i marts 2018.  

Læs her: www.boernefestival.dk 

De to events i Tommerup giver børnene mulighed 

for at lære andre børn at kende, og det giver mod 

på at komme af sted sammen til større oplevel-

ser, som f.eks. Børnefestivalen. 

 

Tween Sing er et tilbud med stor værdi.  

Vi håber og glæder os til, at I vil hjælpe med 

at lade ”jeres” børn komme med.    

Selvfølgelig kan vi ikke selv klare at have en 

masse børn med uden flere voksne.  

Derfor ønsker vi os min. en voksen/ung pr. 10 

børn, som vil gå med ind i aktiviteterne og i det 

sociale samvær på festivalen og i Tommerup. 

-  Tak, om I i sognene vil bakke op om Tween 

Sing og Børnefestivalen. 

-  Tak, om I vil give økonomisk støtte på 

f.eks. 150 kr. pr. deltager. 

 

Venlig hilsen 

Brian Munk Hansen og Helle Jakobsen Tommerup. Tlf. 28952184/53287619 

Sofie Rømer Ejegod, Carl Erik og Fie Refshauge, Ejby. Tlf.nr.: 20745454/22371152 
 

Vi har alle stor erfaring med arbejde blandt børn og unge på professionel og frivillig basis 

Folder til børn og deres familie er vedhæftet, klar til print, gerne på gult papir  
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