BØRN I KIRKEN
Hvorfor og hvordan?

”Lad de små børn komme til mig…”
Den sætning hører vi ved døbefonten hver gang et barn bliver døbt. Det gælder
ikke kun på deres dåbsdag, men altid. I dåben bliver barnet en del af Guds rige, og
Guds rige er ikke kun abstrakt forstået - menigheden, der sidder i kirken er
ligeledes en del af dette rige. Derfor bliver barnet ved dåben også en del af
menigheden. For at børnene kan se og mærke, at de er en del af det fællesskab, er
det naturligt at tage dem med hen i kirken. Gud stiller ikke krav om modenhed og
forstand for at komme i kirke, men derimod kan vi læse flere steder i Bibelen, at
Jesus bruger barnet som forbillede for den voksnes tilgang til Gud.
Derfor vil menighederne i Løsning og Korning gerne sige velkommen i kirke til
hele familien! Tag frimodigt børnene med i kirke, og lad dem blive en del af
kirkens og menighedens liv. Det liv udfolder sig også andre steder end i kirkens
hus, bl.a. i forskellige klubber, der også byder jeres barn indenfor. I denne lille
folder kan I derfor se nogle af alle de tilbud og muligheder vi har i Løsning og
Korning.
Børnebogkassen
I våbenhuset i begge kirker findes børnebøger, legetøj og papir/tegnesager. Disse
ting er til fri afbenyttelse under gudstjenesterne. I øvrigt kan et par små
rosinpakker, lidt kiks, en lille æske med guldkorn eller lign. være en god ting at
have i tasken!
Børnekirke under prædikenen
I Løsning kirke er der ved 10.30-gudstjenesten børnekirke, mens der er prædiken
for de voksne. Under børnekirkesangen følges børnene med nogle voksne ud i
Kirkecentret til samling og bibelfortælling. Våbenhuset må også benyttes – og der
er højtaler tilsluttet.
I Korning Kirke er der et ”børnehjørne” bagerst i kirken, hvor børnene kan sidde
på små stole/gulvtæppe og lege/tegne.
At få en god oplevelse ud af at være med i kirken
Børn sidder ikke automatisk stille i kirken i en times tid! De skal have mulighed for
at øve sig i at sidde stille og, efterhånden som de bliver ældre, følge mere og
mere med i gudstjenesten. Bliver et barn uroligt, er det helt i orden at gå ud af

kirkerummet. Det er bedre at gå ud med sit barn end at sidde og blive anspændt
og små-irriteret på barnet.
Et par forslag
Det kan være praktisk at sætte sig nederst i kirken med de små børn, som man går
ind og ud med flere gange under gudstjenesten. Det giver mest ro både for forældre
og resten af kirken i øvrigt. Har man større børn, kan det være en god idé at sætte
sig længere op i kirken, så børnene bedre kan se og følge med.
Familiegudstjenester
Der holdes 4 - 6 familiegudstjenester i Løsning og Korning kirker om året. Disse
gudstjenester er særligt tilrettelagt for børn. Vi synger derfor salmer og sange, som
børnene har lettere ved at synge med på. Børn og unge laver optrin. Spejderne
kommer med deres faner i Løsning Kirke. I øvrigt er alle generationer med til disse
gudstjenester.

Forskellige tilbud, der alle har dåbsoplæring som en del af deres mål:
Babysalmesang
Der planlægges forløb med babysalmesang på 10 gange i efteråret og
10 gange i foråret. Dette er for babyer op til 1 år sammen med
mor/far eller anden voksen. Kontakt: sognemedhjælper Linda Klitlund, 24901311
Kirkefrø
Legestue i Løsning kirkecenter mandage kl. 16-17. For børn i alderen 1-5 år
sammen med en voksen. Kontakt: sognemedhjælper Linda Klitlund, 24901311
Kirkefrø PLUS
Sidste mandag i hver måned kl. 16-19 (undtaget december og juni-juli). Udvidet
legestue for hele familien med fællesspisning, oplæg for voksne og børnepasning
imens. Kontakt: sognemedhjælper Linda Klitlund, 24901311.
Kirkespiren
For alle børn i alderen 0.-3. klasse. Hver mandag kl. 16.30 – 18.00
i Løsning Missionshus, Sneppevej. Kontakt: Line Skydstofte Nikolajsen, 29824620.

Korning Børneklub
Mødes hver anden fredag kl. 15.00-16.30 på Korning skole. For børn i alderen 4-10 år.
Kontakt: Linda Klitlund, 24901311
Minikonfirmand-undervisning
Et tilbud til børn i 3. klasse på Løsning og Korning skoler, samt Bøgballe Friskole og
Stjernevejskolen. Tilbudet gives gennem skolen, og sognemedhjælperen er ansvarlig
for undervisningen.
Løsning Juniorklub
For alle børn i 4. - 6. klasse. Hver tirsdag kl. 19.00 – 21.00 i Løsning Missionshus.
Kontaktperson: Kim Hagedorn, tlf. 23 65 64 60
KFUM og K spejderne
Holder til i Spejderborgen, Rævebjergvej i Løsning.
Familiespejd:
Piger og drenge 3-7 år. Mødes 1. lørdag i måneden 9.30-11.30.
Kontakt: Henning Markvart 60 29 60 54
Smutter:
Piger i 2. – 3. kl. Mødes onsdag kl. 16.30-18.00
Kontakt: Lisbeth Weile: 42 58 00 42
Ulve:
Drenge i 2. – 3. kl. Mødes onsdag kl. 16.30 – 18.00.
Kontakt: Poul Overgaard 40 80 00 43
Juniorspejder:
Børn i 4.-5. kl.onsdag kl. 16-30-18.
Kontakt: Erik Samberg tlf. 28 90 08 53
Spejder:
For alle, der min. går i 6. klasse.
Kontakt: Niels Jørgen Nielsen 23 20 29 34

