
KIRKESPIREN
- en klub for børn i 0.-3. kl.
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Til forældrene!

Kirkespiren er et godt tilbud til
jeres børn! Vi vil gerne skabe
rammer for gode oplevelser af
venskab og livsglæde i et
fællesskab, hvor Jesus er med,  og
vi vil gerne fortælle børnene om
kristendom og om hvad vi tror på.

Kirkespiren er en klub under DFS:
"Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler".

Det koster 200,- /år at være
medlem. Kontingent betales i
oktober.

Hvis det er dit barns tur til at
medbringe kage:
Der skal være min. 35 stykker kage,
som er klar til servering!
Vi køber saft. 
Byt indbyrdes hvis dagen passer
dårligt for dig!

Meld dig gerne ind i vores
facebook-gruppe "Kirkespiren"

Mandag kl. 16-17.30

Vi mødes i missionshuset
Sneppevej 40, Løsning

Elisa Skals Nielsen
Heidi H. Kristensen
Lea Christensen
Maja Rand
Line S. Nikolajsen
Filip Herløv Sindberg
Nina og Poul Erik
Lisbeth Christensen

Ved spørgsmål,
kontakt Heidi på tlf.
25 38 38 34



Kirkespiren er: 
Hygge og leg

Sang og musik 
Bibelfortællinger og bøn

Kreativitet og sjov 
Gåture og boldspil 

Film og overnatning
Kage og saftevand

Venner og fællesskab
...og meget andet!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubben er for børn i 0. klasse til og
med 3. klasse, men hvis du er for

lille eller for gammel, må du meget
gerne få dine forældre til at spørge
os om, hvornår der er børneklub for

din aldersgruppe, for når det
handler om at høre om Jesus og

være sammen med ham, er det helt
sikkert, at

ALLE BØRN KAN VÆRE MED!!!
 

25. oktober
       Aktiviteter i 2 hold: LEGO/Krea
       Kage: Josva

1. november
       Aktiviteter i 2 hold: LEGO/Krea
       Kage: Silas B.

8. november
      Lave julegaver
      Kage: Frida og Josephina

12-13. november
      Pyjamasparty (Overnatning med       
      kirkespiren!) Program kommer senere!

15. november
      (Ingen Kirkespire pga. pyjamasparty i   
      weekenden inden)

22. november
      Lave julegaver
      Kage: Legan og Pielli

29. november
      Jule-billedlotteri og juleafslutning
      
      
                            

EFTERÅR 2021

30. august
       Opstartshygge/leg

6. september
       Rundbold m.m.
       Kage: Silas K.
       
13. september
       Lave "græsmand" af nylonstrømper
       Kage: Julie og William    

20. september
       Aktiviteter i 2 hold: Brætspil/Køkken
       Kage: Jonas og Ida

27. september
       Aktiviteter i 2 hold: Brætspil/Køkken
       Kage: Julie og Benjamin

4. oktober
       Aktiviteter i 2 hold: Brætspil/Køkken
       Kage: Karoline K.

11. oktober
      Aktiviteter i 2 hold: Brætspil/Køkken
      Kage: Asta

18. oktober
     (efterårsferie - ingen klub)

UDENDØRS

UDENDØRS

UDENDØRS

MEDBRING 2

GAVER á 10 kr.


