
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 på dfs’ hjemmeside.

Info omkring betaling sendes ud pr. mail

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

Solveig Hansen 26 14 95 11 Kristian Bertelsen 20 67 26 40

Victoria Morthorst Malene Andreasen 25 70 63 40
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Januar

9. Sigurd fortæller bibelhistorie.

16. Vi skal høre om Martha og Maria.

23. Ingen klub pga. stormøde torsdag d. 26. kl. 18 for hele familien.

30. Vennedag - tag gerne en ven med, så de kan se, hvad der sker i

klubben. Vi skal høre om den barmhjertige samaritaner.

Februar

6. Vi skal høre om fastelavn.

13. Vinterferie

20. Vi skal høre om Peters fiskefangst.

27. Vi skal høre om, da Jesus vasker disciplenes fødder.

Marts

6. Vi skal høre om den fattige enkes gave.

13. Vi skal høre om, da Jesus lavede mad til mange.

19. Familiegudstjeneste kl. 10.30

20. Vi skal høre om påske.

27. Ingen klub pga. stormøde torsdag den 30. kl. 18 for hele familien.

April

3. Påskeferie

10. Påskeferie

17. Vi skal høre om, da Jesus gik på vandet.

21. “Aktivitetsnat” for børn fra 0. klasse og op. Nærmere info følger.

24. Ingen klub pga. stormøde torsdag d. 27. kl. 18 for hele familien.

Maj

1. Vi skal høre om en tolder og en farisær. Vi holder børneråd - kom

med alle dine gode ideer:)

8. Vi mødes ved spejderhuset, Lindvedvej 41. Tag tøj på efter vejret, vi

skal være udenfor.

15. Afslutning

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. 30.1., hvor der særligt er fokus på, at man kan invitere en ven

med til klub.


