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Program for
MINI MOK

Efterår og vinter 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Målgruppe:
Mini Mok er for 4-7 årige. Når du starter i 1. klasse, kan du rykke 
op til børneklubben.

Tidspunkt:
Vi mødes én gang om ugen: Mandag 16.30 - 17.30

Sted:
KFUM & KFUK lokalerne i Vildbjerg Kirkecenter

Kontaktpersoner/ledere:
Helle Førrisdahl Højmose - 40527355
Inge Dueholm Andreasen - 26200044
Miriam Andreasen - 27503379
Gitte Emma Slot - 20861669
Ungledere: Kamilla Vadsholt, Cathrine Nygaard og Cecilie 
Christensen

Beskrivelse:
Her er en klub, hvor du kan have det sjovt sammen med andre 
børn på din alder. Hver gang hører vi en lille fortælling fra Bibelen, 
synger sammen og laver en aktivitet. Fx besøger vi kirken, er på 
løb, laver konkurrencer eller hygger med noget kreativt.Hvert år er 
vi også på en udflugt sammen, fx til Tante Andantes hus i Lemvig, 
som vi skal i april.

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."



August
23. Opstart

30. Vi dyster i sjove konkurrencer

September
6. Vi skal på skattejagt 

13. Leg i anlægget. Børnene afleveres og hentes dér.

20. Vi laver små superhelte

27. Vi får besøg af vores Kirke- og kulturmedarbejder, Britta

Oktober
4. Toiletrulle-leg

11. Filmhygge med popcorn

18. Efterårsferie - ingen klub i dag

25. Vi maler på lys

November
1. Saltdejsfigurer

8. Vi maler på figurerne

15. Vi leger på livet løs....

22. Vi laver små overraskelser til 1. søndag i advent

29. I dag skal der laves forberedelser til juleafslutningen

December
6. Juleafslutning - mere info senere

Juleferie!!!    

Januar
10. Nytårsbanko

17. Vi fejrer Mok´s fødselsdag

24. Vi tager på tur ud i byen - måske på kælkebakken :)

31. Lego Masters

Når vi er ude af huset, skal I endelig kontakte os, hvis der er brug for 
samkørsel.


