Vi ønsker at Teenklubben skal
være et hyggeligt sted med et
godt fællesskab og plads til
forskelligheder.

Indsamling 2018

Det er gratis at komme i Teenklubben - dog kan man blive
bedt om at have kage eller
andet med i klubben.
Ved særlige arrangementer kan
der være en lille egenbetaling.
Ligesom vi er afhængige af, at
forældrene indimellem kører til
div. aktiviteter.
Når der er Young Praise er der
ikke ledere med.
_______________

Det er et spændende LM Betweens missionsprojekt i 2018, for
det er TOP SECRET, hvad og hvem vi samler ind til. Det er alt
for farligt for dem, vi samler ind til, hvis info kommer i de
forkerte hænder.
Men vi kan fortælle så meget, at vi samler ind til handicappede
børn i et land i Mellemøsten – og at vi gerne vil give de
handicappede børn en masse fødselsdagsfester, for de har
aldrig prøvet at holde fødselsdag før. Ingen har lyst til at fejre
et handicappet barn – men det vil vi, for alle børn, uanset om
de er helt raske eller handicappede, er skabt af Gud og er
værd at fejre.

Medlemskab af LMBU
Vi vil gerne opfordre til at blive
medlem af vores landsforening:
LMBU.

En fødselsdag koster 500 kr. til gave, fødselsdagskage,
mad og pynt – så hver gang, vi samler 500 kr. ind, kan vi
give et barn, der aldrig før er blevet fejret, en
fødselsdagsfest.

Et medlemskab koster 100 kr.
pr. år og er bl.a. med til at
aflønne vores LM-Between konsulenter, som vi ind imellem gør
brug af i klubben.

Efteråret 2018

For alle drenge og
piger i 7.-9. kl.
Vi mødes hver tirsdag kl.
19.30 på Nørregade 13
(indgang fra Grønnegade)

Se mere på:
http://www.lmbu.dk/medlem

I Teenklubben ønsker vi at give
budskabet om Jesus videre.
Dette gøres gennem vidnesbyrd,
bibeltimer, samtaler og sang!

LM-Skjern
Teenklub

Lederne i Teenklubben:
Margit Lindgreen—tlf. 26379150
Torben Madsen—tlf. 20779477
Anja Kastbjerg—tlf. 30503704

August

Oktober

December

14. Opstartsaften

2. Fællesmøde med LM/LMU

Vi hygger os ude og inde med lege og spil!
Tag gerne en ven med!
Kage: Margit

Vi mødes i gangen kl. 19.20 og deltager i mødet i den store
sal.

4. Ungdomsgudstjeneste i Skjern
Kirke kl. 19

21. Ud i det blå
Ta’ din cykel med - vi er retur kl. 21.30!
Kage: Daniel

28. Bibelværksted - husk bibel
Vi snakker om et emne og finder svar i
bibelen. Husk vores TOP-Secret indsamling!
Kage: Emma

9. Vi besøger Falck i Tarm

Mød en leder udenfor kl. 18.50. Bagefter
er der saft og kage hos Marie, Ånumvej 11.
Vi er færdige kl. 21.30

Afgang fra missionshuset kl. 19.30! Retur kl. 21.30!
Kage: Silje

11. Julefrokost og hygge kl. 18

16. Efterårsferie
23. Lovsangsaften med band fra Sædding
Sammen med Tarm Teenklub
Kage: Caroline

30. Bibelværksted - husk bibel

September

Vi snakker om et emne og finder svar i bibelen.
Husk vores TOP-Secret indsamling!
Kage: Maja C.

4. West Side Praise på Solgården
Afgang fra missionshuset kl. 18.40
Afgang fra Solgården kl. 21.15 (Retur v.
missionshuset kl. 21.30).
Tilm. til Margit senest mandag kl. 19 (kørsel)
Husk penge til indsamling + evt. café.

November
6. Caféuge - forberedelse

11. Ungdomsgudstjeneste i
Skjern Kirke kl. 19

Vi forbereder et indslag til tirsdag d. 13. november.
Kage: Bolette

Mød en leder udenfor kl. 18.50. Bagefter
er der saft og kage hos Anita, St. Nørgårdsvej 12. Vi er færdige kl. 21.30

13. Fællesmøde med LM/LMU - Caféuge

18. Mannakorn- og spilleaften

20. West Side Praise på Sædding

Tag din bibel og et spil med!
Kage: Magnus

25. Bibelværksted - husk bibel
Vi snakker om et emne og finder svar i
bibelen. Husk vores TOP-Secret indsamling!
Kage: Silas

28. Young Praise på Solgården
Nærmere info følger!

Vi mødes kl. 19 og øver vores indslag!

Afgang fra missionshuset kl. 18.40
Afgang fra Sædding kl. 21.15
(Retur v. missionshuset kl. 21.30).
Tilm. til Margit senest mandag kl. 19 (kørsel)
Husk penge til indsamling + evt. café.

27. Besøg af Jesus-Extra fra Sædding
Husk vores TOP-Secret indsamling!
Kage: Torben

Husk: Indpakket gave til ca. 20 kr.
Alle medbringer noget til julefrokost-ta’ selv
bordet. Plan følger!

18. Musical på Solgården
Tale v. Jens Lomborg
Kage: Celina
Afgang fra missionshuset kl. 18.40
Afg. Fra Solgården kl. 21.00
Retur v. missionshuset kl. 21.15.
Tilm. kørsel til Margit senest mandag kl. 19.

