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PROGRAM
VILDBJERG JUNIORKLUB

FORÅRET 2022

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Målgruppe:
Juniorklubben - for 4. til 6. klasse

Tidspunkt:
Vi mødes en gang om ugen (mandag 18.30-20) 

Sted:
KFUM & KFUK lokalerne i Vildbjerg Kirkecenter

Kontaktpersoner:
Preben Madsen - tlf.: 25333141
Merete Trelborg - tlf.: 21724492
Didde Rasmussen - tlf.: 60249876
Hanne Berg Christensen - tlf.: 23937561
Karen Haunstrup - tlf.: 22997194 
Samuel Haunstrup - tlf.: 61307958
Jakob Vadsholt - tlf.: 60804142

Beskrivelse:
I Vildbjerg Juniorklub er vi en flok skøre og skønne børn og 
voksne, der starter ugen godt op med at være kreative eller aktive 
med sjove og spændende aktiviteter.
En gang om måneden har vi "Gud i midten", og hver gang er der 
både andagt, hygge og sjov på programmet. Vi slutter altid af med 
et stykke kage.

Vildbjerg KFUM & KFUK er en del af KFUM og KFUK i Danmark 
som er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder 
børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet 
og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.

I KFUM og KFUK møder du kristendommen gennem fortællinger 
og aktiviteter. Vi sætter dialog og rummelighed i centrum, og der 
er plads til alle. Det kan udtrykkes således:

"Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at Gud tror 
på dem."



24. januar Nytårs-banko 
Forfriskning: Josva

31. januar Bowling (mødetid 18.15-20.30)

7. februar Gud i midten 
Forfriskning: Ida P.

21. februar Fastelavn 
Forfriskning: Lauritz

28. februar Gud i midten 
Forfriskning: Liza

7. marts Løb - medbring mobilen 
Forfriskning: Mie L.

14. marts Spilleaften - medbring gerne et godt spil
Forfriskning: Nicolai

21. marts Skyde-aften
Forfriskning: Oliver L.

28. marts Gud i midten
Forfriskning: Sofia

4. april Virksomhedsbesøg 
Forfriskning: Merle

8. april Påskefest - mere info senere

22. april Baboon og mulighed for overnatning i kirkecenteret

25. april Vi hviler ud derhjemme efter overning, så ingen klub

2. maj Vi er aktive i hallen på NØV
Forfriskning: Esther

9. maj Gud i midten
Forfriskning: Ida

16. maj Vi cykler ud i det blå
Forfriskning: Laura

23. maj Bålaften 
Forfriskning: Kalle

30. maj Gud i midten
Forfriskning: Tobias L.

13. juni Planlægning af opstart (4-5.klasse)
Planlægning af afslutning (6.klasse)
Forfriskning: 6.klasse

20. juni Afslutning
Forfriskning: 6.klasse

28.juni-1.juli Børnesommerlejr

22. august Opstartsaften 


