
INFO 
Det er gratis at gå i Korning Børneklub. 
Aktiviteter finansieres af Korning Menighedsråd. 
 
 
Ledere i Korning Børneklub: 
 

Kontaktpersoner/ledere: 
Karen Birthe Nørgaard 2972 5505 
Oluf Lerches Vej 25, Korning  
Mail: karenbirthe.noergaard@gmail.com 
 
Linda Balsgaard Klitlund  2490 1311 
(sognemedhjælper)   
Mail: lindaklitlund@gmail.com 
 
Lene Bertelsen 3028 0130 
Annegrethe Stidsen 2818 1592 
Villy Nørgaard 2143 3949 
 
Kasserer: 
Karen Persson 2849 9597 mail: kp@2xkp.dk 

 

 

KORNING 

BØRNEKLUB 
For børn i alderen 4-10 år 

 
Alle børn kan være med i Korning Børneklub! 

 
Det foregår hver anden fredag på Korning skole kl. 15-16.30. 

 
Der er sang, leg og forskellige sjove og kreative aktiviteter. 

Vi hører om Gud, Jesus og kirken. Vi får af og til besøg af vores 
præster og tager også på tur til Korning kirke.  

Vi er særligt med, når der er familiegudstjeneste. 
 

Hver gang er der en forfriskning (saft og kage/frugt/brød). 
 

Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jer! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se programmet for efteråret 2019 her 

OBS! 

Da børneklubben ligger i 

SFO-tiden, er det meget 

vigtigt, at I tilmelder jeres 

børn hos en af os ledere! 
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Fredag d. 9. februar (uge 6) 

Hvad er fastelavn? 

 

 

Fredag d. 22. november (uge 47)  

Filip hjælper en hofmand 

 

Flere steder nævnes forkortelsen DFS - det står for 
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som klubben 
har tilknytning til. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
   
    
  
 
 
 
   
  
 
 
 

Fredag d. 13. september (uge 37) 
Jesus og hans venner  

Fredag d. 25. oktober (uge 43) 

Peter og Johannes i fængsel 

Besøg af Karsten Nielsen, 

Horsens, Frivillig i DFS. 

 

Søndag d. 8. september 
Høst-/familiegudstjeneste i Korning Kirke kl. 10.30 
Efterfølgende pølser og brød samt drikkevarer på 

parkeringspladsen – og mulighed for at kigge på udstillede 

landbrugsmaskiner! Høstfest for store og små.       

 

Fredag d. 27. september (uge 39) 

Historien om ”Den fortabte søn” 

Vi får besøg af Britta Bank Møller, 

børnekonsulent i DFS. 

Fredag d. 11. oktober (uge 41) 

Den lamme mand bliver rask 

 

Fredag d. 6. december (uge 49) 

Juleafslutning for hele familien. Drop ind når I kan! 

Værksteder med produktion af havregrynskugler og 

juledekorationer. Vi får også besøg af vores præst Sune 

Skarsholm, som vil fortælle os om julen. 

17-18 Forskellige supper og brød. Tilmelding til maden 

på facebook-gruppen eller til Karen Birthe/Linda. 

Fredag d. 30. august (uge 35) 

OPSTART!  

Udvidet program kl. 15-19 

Hoppeborg og sjove aktiviteter. 

Besøg af vores præst Filip 

Kildeholm. Hele familien er 

velkommen til at være med!  

Pizza og salat for 50 kr. pr familie. 

Tilmelding på facebook-gruppen 

eller til Karen Birthe/Linda. 

 

Fredag d. 8. november (uge 45) 

Hvordan er det i Himlen? 

 

Torsdag d. 12. december 

Adventsfest for hele byen  

på Korning Kro kl. 17-19-.30 

Mere info senere! 


