
Program for

Januar 
- 

marts

Mini-teen
Hver onsdag kl . 19
på frit idshjemmet hyldgård

KFUM og KFUK I ikast iNVITERER DIG TIL



    

Kom med...

Du kan være sig selv

- Du lærer at  tage ansvar for 
sig selv og andre.

- Du møder voksne, som du 
kan have t illid t il og som 
gerne vil lyt te t il dig.

Du kan t ro på Gud

- Du får inspirat ion t il at  t ro.
- Du lærer, at  du er elsket  som 

du er - uden først  at  skulle 
være dygt ig eller være 
perfekt .

Mini-Teen er en klub for dig der går i 
2. - 6. klasse.  Vi mødes hver onsdag 
kl. 19 - 20.30 på Frit idshjemmet 
Hyldgård.

Mini-Teen er en klub under KFUM og 
KFUK i Ikast .

Det  er grat is for medlemmer af  
KFUM og KFUK i Ikast . Det  første år 
er du velkomstmedlem for 75 kr. 
og det  ef terfølgende år koster det  
150 kr. i  medlemskont ingent . - få 
en folder hvor du kan læse mere 
hos lederne i Mini-Teen.

Læs mere og bl iv medlem her:
kfum-kfuk.dk/ ikast /
vaer-med/bl iv-medlem/

t il  Mini-teen 
oplever du at:

https://kfum-kfuk.dk/ikast/vaer-med/bliv-medlem/
https://kfum-kfuk.dk/ikast/vaer-med/bliv-medlem/


    

Januar
11. januar Godt nytår! Hvad mon 2023 byder på?

14. januar Nytårsparade i Ikast Kirke. Vi mødes med resten af KFUM og 
KFUKs børn 1. sal i Ikast Kirkecenter kl. 9.55 - se invitation.

18. januar Gemmeleg i mange udgaver.

25. januar Filmaften

Februar
1. februar Smuglerløb (husk tøj efter vejret)

8. og 15. februar Aflyst pga. skolefest og vinterferie

22. februar Fastelavnsfest (kom udklædt!)

 

marts
1. marts Fortællinger i sand

8. marts Forældreaften med besøg af bedemand
Tag dine forældre med til Mini Teen denne aften. 

15. marts Vi besøger Ikast Genbrugscenter, Møllegade 19. 
Her mødes vi kl. 19 og du skal hentes her kl 20.30

22. Marts Påskeforberedelser ved bålet   

29. marts Påsken på et bræt  

april
5. april Påskeferie

12. april  Fødselsdagsfest

Programskitse
kl. 19.00 Velkomst og akt ivitet

kl. 20.10 Tid t il Tro og kage

kl. 20.30 Sang og på gensyn



Lidt flere informationer 

MINI TEEN-AFTENERNE FOREGÅR HER: Fritidshjemmet Hyldgård, Hyldgårdsallé 7, 
Ikast

KONTAKTOPLYSNINGER: 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Udviklingskonsulent Tine Engrob Jørgensen på 60 21 44 04 eller tej@kfum-kfuk.dk.

KFUM og KFUK 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.   

Læs mere på www.kfum-kfuk.dk og 
www.ikast .kfum-kfuk.dk
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