Program for forår/sommer 2020

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, leger og laver
forskellige aktiviteter, og der bliver tid til en lille forfriskning undervejs.
Bare trop op, - vi glæder os til at se DIG!

Tema: Jesus møder mennesker!

Dato
15. febr

Emne:
Fastelavn

Kirke og tøndeslagning.

7. marts Jesus møder Paulus,

Vi skal høre om,
hvad der sker med
Saulus?
Hvad mon Jesus så gør?

som hed Saulus.

21. marts En lam mand bliver

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

Aktivitet:

bragt til Jesus!
24. marts Spaghettigudstjeneste i
Aars Kirke kl. 17.30
4. april Jesu indtog i
Jerusalem.
18. april Vi repeterer
Påskens
begivenheder
21. april Spaghettigudstjeneste i
Aars Kirke kl. 17.30
Besøg af kirke- og
2. maj
kulturmedarbejder,
Marianne Klausen.
16. maj På tur langs skøjtesøen
til Dalstrøget.
30. maj Vi hører om, hvorfor vi
fejrer PINSE!
Kirkens fødselsdag!
13. juni Jesus underviser en
masse mennesker, som
ikke har mad.

Vi går bagefter i
kirkecentret og spiser!
Vi dramatiserer og er
kreative.
Trille påskeæg
og påskelege.
Vi går bagefter i
kirkecentret og spiser!
Kom og se hvad der så
skal ske!
Vi besøger
Karen Marie.
Så skal vi have
KAGEKIRKE!
En lille dreng har 5 brød
og 2 fisk.
Hvad sker der så?

20. juni
5. sept.
19. sep.
3. okt.

UDFLUGT!

Du får en seddel!

SOMMERFERIE!
Velkommen efter
ferien! FILMDAG!
En lille gåtur, hvor vi
finder ting i naturen til
bordpynt.
Kom og vær med. Vi
synger og leger!

God Sommer!
Vi leger BIO med popcorn
og hygge!
Vi holder en
lille Høstfest!
Vi dekorerer vores
sangmapper.

Du er altid velkommen i kirkens børneklub

Aars Kirke
www.aarskirke.dk
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