PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Målgruppe:
Børneklubben - for 1. til 3. klasse
Tidspunkt:
Vi mødes en gang om ugen (mandag 16.30-18.45)
Sted:
KFUM & KFUK lokalerne i Vildbjerg Kirkecenter
Kontaktpersoner:
Anette Søe 61656225
Gregers Pedersen
Mads Toftdahl 25629422
Emil Madsen 22285810
Anne Bækgaard 29827041
Beskrivelse:
Her er en klub, hvor du kan have det sjovt sammen med andre
børn.
Vi leger, synger, ser film og hører historier. Vi spiller bold og har
kreative aftener.
Lærer om børn i andre lande, og snakker om Gud, og om alle de
ting Jesus har gjort for os.
- se hvad der sker næste gang i lokalavisen under kirkenyt.
Det er spændende at være med - prøv selv!!
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.

PROGRAM
VILDBJERG BØRNEKLUB
Efterår 2021

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."

WWW.VILDBJERG.KFUM-KFUK.DK

23 august:

Opstart i børneklub (Anette)

25 oktober:

Vi forbereder BUSK Gudstjeneste

30 august:

Bibelløb (Anette)

31 oktober:

BUSK Gudstjeneste

6 september:

Melbombeløb (Gregers)

1 november:

Kreativ - Vi laver trommer (Anette)

8 november:

Lagkageløb (Anne og Emil)

13 september: Venneaften (Mads)
20 september: Y´s men står for en fælles klubaften (18 - 19.30)
27 september: Landmand for en aften ( Anne og Emil)

4 oktober:

Bibelfræs ( Gregers)

10 oktober:

Oktobermesse

11 oktober:

18 oktober:

15 november: Bibelfræs ( Gregers)

22 november: Drengene mod pigerne (Anette)

28 november: Forberedelse til jul (Mads)

6 december:

Fælles juleafslutning (Mads)

10 januar:

Nytårsbingo (Gregers)

Spilleaften (Anne og Emil)
EFTERÅRSFERIE

