Kirkens børneklub

Program for efterår/vinter 2018/19
Tema: FADERVOR

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!

Dato
22. sept.
6. okt.

20. okt.
27. okt.
28. okt.

Forkyndelse

Bemærkning/aktivitet

En lille gåtur i naturen,
hvor vi finder ting til
bordpynt.
Vi får gæster i dag!
Danmissions Globale
Fortællere!
Det er 2 unge
piger: Thea og Camilla
God efterårsferie!
Sang og musik

Så holder vi
HØSTFEST!

BUSK Gudstjeneste
Børn/Unge/Sogn/Kirke

10. nov. Vi begynder at

24. nov.
Leder i klubben er:
Karen Marie Ostersen 98 621 777 el. 61 770 767
Else Roed 30 341 115

8. dec.
24. dec.

gennemgå
FADERVOR. Vor Far
du som er i Himlene…
Så nærmer vi os
ADVENTstiden!
Juleafslutning!
kl. 10-13
Julekrybbe
Gudstjeneste.
Aars Kirke kl. 11.00

De vil fortælle om et
ophold på Zanzibar, øen
ud for Tanzanias
østkyst!

Det er Kirkens praktikant
Henriette Frænde der
kommer!
Aars Kirke kl. 10
v/Lone Primdahl Dolmer
Velkommen!
Du dekorerer et billede,
så du kan se på
FADERVOR
derhjemme!
Vi er kreative og
laver opgaver!
VELKOMMEN
til hele familien!
For småbørnsfamilier.
Alle er Velkomne!

19. jan.

Helligtrekongers
fejring og vandring.
FADERVOR Ske din
vilje... Giv os i dag vort
daglige brød.

2. febr.

Bøn om tilgivelse
Forlad os vor skyld...

16. febr.

FADERVOR ...Dit er
riget magten og æren i
evighed. Amen
Fastelavn – Kirke og
tøndeslagning.

6. jan.

2. marts

16. marts BØN – at snakke med
Gud

Vandring igennem byen.
Se nærmere i Kirkebladet!
Velkommen tilbage
efter jul! Vi begynder at få
ark, som skal samles til en
bog om FADERVOR.
Vi fortsætter med ark til
bogen.
Du får et opgaveark.
Du får en seddel!
Som afslutning på
FADERVOR laver vi et
puslespil.

Aars Kirke
www.aarskirke.dk

Du er altid velkommen i kirkens børneklub!

Efterår/vinter 2018/19

