PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Målgruppe:
Børnefamilier
Tidspunkt:
Vi mødes ca. hver anden fredag med drop-in fra kl. 17.00,
spisning kl. 17.30 og afslutning ca. kl. 20.00
Sted:
KFUM & KFUK lokalerne i Vildbjerg Kirkecenter

Kontaktpersoner/programudvalget:
Jan Erik Andreasen - tlf: 51883919
Ole Nygaard - tlf: 20941515
Martin Højmose - tlf: 25111171
Marlene Vestergaard - tlf: 23820311
Beskrivelse:
Her mødes børn og voksne ca. hver anden fredag aften.
Aftenerne foregår i børnehøjde og vi vægter fællesskabet højt.
Aftenerne starter med fællesspisning, og derefter en aktivitet for
hele familien. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i en
bibelfortælling - alternativt sluttes aftenen med en andagt.

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
FAMILIEKLUBBEN
EFTERÅR/VINTER 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

fredag den
20. august

Opstartsaften - spille/lege/hyggeaften
Sted: Kirkecenteret
Ansvarlige: Maria og Henrik, Birgitte og Heine

fredag den
Familieklub
12. november Sted: Kirkecenteret
Ansvarlige: Marianne og Ole, Line og Daniel

fredag den
3. september

Bibelfortælling + aktivitet
Sted: Kirkecenteret
Ansvarlige: Miriam og Kim, Anette og Nikolaj

onsdag den
Pizzagudstjeneste
17. november Sted: Vildbjerg Kirke kl. 17.00

fredag den
Ris/ros aften
17. september Sted: Kirkecenteret
Ansvarlige: Programudvalget

onsdag den
Pizzagudstjeneste
22. september Sted: Vildbjerg Kirke kl. 17.00

fredag den
1. oktober

Bibelfortælling + aktivitet
Sted: Kirkecenteret
Ansvarlige: Maria og Lars, Line og Ole

fredag den
15. oktober

Vi tager i hallen
Sted: ?
Ansvarlige: Sara og Jesper, Lone og Mads

29.-31.
oktober

Weekendtur
Sted: Blåvandgård

fredag den
Bibelfortælling + aktivitet
26. november Sted: Kirkecenteret
Ansvarlige: Inge og Jan Erik, Marlene og Kaj

fredag den
Julefrokost
17. december Sted: Kirkecenteret
Ansvarlige: Helle og Martin, Miriam og Kim

Huskeliste som ansvarlig:
1. Der laves et opslag i Familieklubbens Facebook-gruppe om, hvad der skal
ske samt tilmelding.
2. Det er frivilligt, om man vil lave maden selv eller bestiller udefra.
3. Hente mad, dække bord, lave kaffe/te/saft (det er i M&K's skab i køkkenet
eller i depotrum i kælderen), bage kage, vaske op.
Lån af nøgle - kontakt bestyrelsen eller programudvalget.
4. Man står for aftenens aktivitet. Ved tvivl kan man kontakte en fra
programudvalget. Alle aftener skal der være børnenes kvarter/andagt, dog
ikke de aftener, hvor der er bibelfortælling og lignende som aktivitet.
5. Aftenen koster kr. 40 for voksne og kr. 20 for børn fra 2 år. Overskud fra
aftenen kan man indsætte på følgende konto:
Reg: 9624 konto: 0721 480 674.
6. De, der er sat på som ansvarlige er også
ansvarlig for, der bliver låst.

