Sted: Vi mødes i Luthersk Missions
Missionshus, Nørregade 13, Skjern
(Indgang fra p-pladsen)
Tid: Vi mødes mandag kl. 16-17
Alle fra 3 år til og med 3. klasse er
velkommen!
Vi får en lille forfriskning, synger, leger og
får fortalt bibelhistorie.
En gang imellem får vi besøg af en gæst
eller holder fest.

Har du spørgsmål?
Kontakt:
Anne Gren Jensen – tlf. 20958685

Velkommen i Børneklubben
efteråret 2022!

Hjertelig velkommen i børneklubben!
Vi glæder os meget til at se dig! Det er helt gratis at deltage og
har du brug for at have en voksen med de første gange, så er det
helt fint for os! Er der særlige hensyn, vi skal tage, så er I
velkomne til at kontakte en af lederne.

Program for efteråret 2022
22. august: Opstart efter sommerferien. Om at hjælpe hinanden
29. august: Abrahams kaldelse
5. sept.:

Abraham skal ofre Isak

12. sept.:

Isak finder en kone

hører om Jesus. Derfor har vi valgt at blive ”kontakt-børneklub”

19. sept.:

Jakob og Esau

for Mia og Johannes Jensen og børnene Noomi, Lydia og Debora,

26. sept.:

Besøg af LM Kids konsulent

I børneklubben vil vi gerne støtte et projekt, hvor andre børn

som er missionærer i byen Siem Reap i Cambodia. Mia har tidligere
været leder i vores børneklub og børnene har også været med. Vi

Kristian Larsen
3. okt.:

Jakob drømmer

sender til støtte til deres børneklub. Det er helt frivilligt, om man

10. okt.:

Jakobs hjemkomst

ønsker at give til det.

17. okt.:

VINTERFERIE

24. okt.:

Fødselsdagsfest for alle!

31. okt.:

Allehelgens dag: Den nye jord

7. nov.:

Dåben

14. nov.:

Nadver

21. nov.:

Jesus bad – Vi må bede

28. nov.:

Elisabeth og Maria

5. dec.:

Julenat

12. dec.:

Juleafslutning. Vismænd og Jesus på flugt

sender hilsner til hinanden og samler hver gang penge ind, som vi

OBS børneklubben er også på FACEBOOK! Hvis du ikke allerede er
medlem, så gå ind på siden ”Luthersk Missions børneklub i Skjern”
og bliv medlem af gruppen, så får du informationer og invitationer
også den vej.
Kærlig hilsen lederne i børneklubben

Opstart efter juleferien: 9. januar 2023

