Kirkens børneklub
Et tilbud til ALLE børn mellem 4 og? år! Vi mødes i Aars Kirkecenter,
Hver anden lørdag fra kl. 10 til kl. 12. Vi snakker om Gud, ser film, leger og
laver forskellige aktiviteter, og der bliver tid til en lille forfriskning undervejs.
Bare trop op, - vi glæder os til at se DIG!

Program for efterår/vinter 2017/18
Tema: Det er uretfærdigt, når...
Ud fra SIGURDS DVD om Verdens uretfærdighed.

Dato
23. sept.
7. okt.

21. okt.
28. okt.

2. nov.
11. nov.
25. nov.
9. dec.
Leder i klubben er:
Karen Marie Ostersen 98 621 777 el. 61 770 767
Else Roed 30 341 115

24. dec.

Forkyndelse

Bemærkning/aktivitet

En lille bytur, hvor vi
finder ting til bordpynt.
SULT: Vi hører om
børn og voksne, der
ikke har mad nok.
(”Sigurd og Snapper”
fortæller).
Efterårsferie!
FAMILIE:Vi skal høre
om familien i Afrika.
(Hvordan mon børnene
har det?).
Spagettigudstjeneste!
Aars Kirke kl. 17.00

Så holder vi
høstfest!
Vi ser, hvordan ”Topper”
prøver at hjælpe børn i
Afrika med at
dyrke
grøntsager.

Vi tar på en lille
naturvandring.
Vi får en
Adventskalender!
Juleafslutning!
kl. 10-13
Julekrybbe
gudstjeneste.
Aars Kirke kl. 11.00

Hvordan ser vores familie
ud?
(Slægtstræ).
Spisning bagefter i
kirkecentret.
Alle er velkomne.
Vi laver collage af
ting fra naturen.
Vi er kreative og
gennemgår kalenderen.
Velkommen til hele
familien!
For småbørnsfamilier.
Alle er velkomne.

7. jan.
13. jan.
27. jan.

10. febr.

24. febr.

Helligtrekonger fejring
og vandring.
De Hellige tre
konger.

Vandring igennem byen.
Se nærmere i kirkebladet.
Velkommen tilbage efter
jul!

SKOLE: Vi tar med
Mon det er på samme
”Topper” til Afrika og måde som os?
høre om, hvordan børn
går i skole der.
Fastelavn – Kirke og
Du får en seddel!
tøndeslagning.
Kom og vær med.
Vi synger og leger!

Vi dekorerer vores
sangmapper.

Efterår/vinter 2017/18
Du er altid velkommen i kirkens børneklub

