
Hvad vil vi?  
I Klippehulen og Klub Klippen vil vi gerne fortælle børnene om Gud og 

hans søn Jesus. Der er en voksen, som fortæller om en tekst fra Bibelen, 

og der en aktivitet ude eller inde hver gang.  

Der vil være en forfriskning, som I forældre gerne må bidrage til. Skriv 

jer gerne på sedlen ved indgangen til Klippen eller sig det til en leder.  

Vi samler ind til projektet ”Fremtid og håb”, som hjælper børn i 

Tanzania. Hvis man vil, kan man ta´ en mønt med, som vil blive sendt 

derned.  

Hvem kan være med?  
Klippehulen er for børn fra 4 år til og med 0. kl. 

Dine forældre må gerne blive og være med.  

Klub Klippen er for børn fra 1. kl. til og med 3. kl. 

Hvor skal man gå hen?  
Vi er i Klippen, Øster Snede missionshus. Ribevej 60.  

Hvornår er det?  
Der er klub de fleste mandage kl. 16:15 – 17:30.  

Hvad koster det? 

Kontingentet er 150 kr. for hele året (betales i september) 

Klippehulen: Reg. 1681 konto nr. 3232259522 

Klub Klippen: Reg. 1681 konto nr. 3232259514 

 

Ledere i Klippehulen  Ledere i Klub Klippen  
Pernille Nielsen 30 24 80 12  Maibritt Sandberg 28 55 30 26 

Lene Kring 61 67 71 59  Kristian Bertelsen 

Ingrid Simonsen 23 93 13 44 Malene Andreasen 

Solveig Hansen 26 14 95 11 

        

   Klippehulen & Klub Klippen 

      Efterår 2022 

Velkommen til børn  

fra 4 år – 0. kl. 

og fra 1. kl. – 3. kl. 



August 
21. Opstartsgudstjeneste ved Spejderhuset kl. 10.30 

22. Ingen klub pga. stormøde den 25. 

29. Klubopstart. I år skal vi høre om bønnerne i Fadervor. ”Helliget blive 

dit navn” – og om hvordan Esajas blev profet for Gud.                                                                                         

 

September 

5.  ”Komme dit rige” og Lignelsen om sædemanden. 

12. ”Ske din vilje”. Jesus i Getsemane. Vi har Vennedag. Tag gerne en                                          

ven med, så de kan se, hvad der sker i klubben. 

19. Besøg fra ”Fremtid og håb”, der fortæller om børn i Tanzania 

26. Vi skal høre om søndagens tekst, der handler om, at Jesus opvækker 
Lazarus fra de døde.  
 
 
Oktober 
2.   Familiegudstjeneste i Øster Snede Kirke kl. 10.30 

3.  ”Forlad os vor skyld”. Lignelsen om Den gældbundne tjener. 

10. ”For dit er riget”. Vi skal høre en spændende historie om en 

styrkeprøve på Karmels bjerg. 

17. Ingen klub pga. efterårsferie 

24. Ingen klub pga. Stormøde torsdag den 27.10. kl. 18. For hele 
familien 

31. Vi fejrer 100 års fødselsdag, holder generalforsamling og hører om, 
da Gud skabte verden. 

 

November 

7.  ”Giv os i dag vort daglige brød” og fortællingen om, hvordan 

israelitterne fik manna i ørkenen.  

14. Gud skaber mennesket 

21. Vi skal høre om søndagens tekst, der handler om da Jesus red ind i 

Jerusalem. Vi øver også musical – den vi ikke fik lov at opføre til 

julefesten sidste år pga. corona  

27.  Familiegudstjeneste i Øster Snede kirke. 1. søndag i advent. 

28. Ingen klub pga. Stormøde den 1.12. 

      

 

December 

5. Juleafslutning. Vi hører en julefortælling fra Bibelen, øver jule-

musical og spiser risengrød. Børnene skal først hentes kl. 18.00 

24. Julegudstjeneste 

28. Julefest for alle kl. 19.00. Bl.a. med musical. 

Start efter juleferie mandag den 9. januar 2023 

 

Hjemmeside: www.klippenim.dk (Kig under fanen børn) 

Børneklubberne er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og vi ledere 

modtager inspiration i form af materiale, blade og kurser. Se mere om DFS på 

hjemmesiden:  www.soendagsskoler.dk  

Vennedag 

Man er ALTID velkommen til at tage en ven med i børneklubben – men derudover har 

vi også en vennedag d. 12.9., hvor der særligt er fokus på, at man kan invitere en ven 

med til klub.  

 


