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 2019/20
Tema: BIBELHISTORIE
Jesus møder mennesker

Dato
5. okt.

Forkyndelse

Bemærkning/aktivitet

FILMDAG

Så leger vi BIO
med popcorn.
Bemærk datoerne!

Efterårsferie!

26. okt.
27. okt.
9. nov.
23. nov.
7. dec.
24. dec.
5. jan.
11. jan.
Leder i klubben er:
Karen Marie Ostersen 98 621 777 el. 61 770 767
Else Roed 30 341 115

25. jan.

Jesus møder Levi, som
er tolder.
BUSK Gudstjeneste
Børn/Unge/Sogn/Kirke
Jesus møder
Bartimæus, som er
blind
Jesus møder Jairus,
som har en syg datter.
Juleafslutning kl.10-13
Velkommen til
hele familien
Julekrybbe
Gudstjeneste
Aars kirke kl. 11.00
Helligtrekongers
fejring.
De Hellige tre
Konger.
Vi får besøg i dag af
Sashia Donskov,
udsendt som volontør
fra vores kirke.

Hvem er han, og hvad sker
der så.
Aars kirke kl. 9.30
v/Lone Primdahl Dolmer
Mon han kommer til at se
igen?
Hvad mon der sker med
hende, gør Jesus et under?
Du får en
seddel!
For småbørnsfamilier.
Alle er velkomne!
Vandring igennem byen.
Se nærmere i kirkebladet.
Velkommen
efter juleferien!
Sashia vil fortælle om sit
ophold på Zanzibar, øen
ud for Afrika`s
østkyst.

8. febr.
22. febr.
7. marts

Jesus møder
Nikodemus, som er
lærer i Israel.
Fastelavn
Kirke og tøndeslagning

Han kommer til Jesus om
natten. Hvorfor gør han
det?
Du får en seddel!

Jesus møder Paulus,
som hed Saulus, og var
truende overfor Jesu
disciple.

Men så skete der noget
mærkeligt! Det
skal vi høre
om.

Du er altid velkommen i kirkens børneklub

Aars Kirke
www.aarskirke.dk

Efterår/vinter 2019/20

