
KAN DU LI' AT SYNGE OG BEVÆGE DIG?

I Løsning Kirke øver "Gospel-kids"   
(børnekor) torsdag eftermiddag ca. hver anden uge kl.
14.30-15.30.

Kontakt Kirke/kulturmedarbejder Linda Klitlund, hvis
du gerne vil tilmeldes Gospel-kids. Det er for alle børn
der er begyndt i skole.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hvis du har spørgsmål til
kirkens aktiviteter er du

velkommen til at kontakte os!
 

           

Christina og Benjamin Kjærhus
Tlf. 28571676/29299465

Kirke- og kultur-medarbejdere i Korning Kirke
 

Karen Birthe Nørgaard
Tlf. 29725505, karenbirthe.noergaard@gmail.com

Kontaktperson for Korning Børneklub
 
 
 
 
 
 
 
 

Babysalmesang
i  Løsning Kirke

 

"Korning Børneklub"

Bliv medlem af facebook-gruppen
og få påmindelser om aktiviteterne
i klubben og i kirken! 

Det sker
forår 2023

akt iv iteter  for
børn/unge  og

fami l ier  ud  fra

Korn ing  K i rke
 

OBS! 
Vi uddeler hvert år dåbsdags-gaver til alle døbte børn
som er mellem 1 og 5 år. Uanset hvilket sogn dit barn
er døbt i, kan du kontakte kirkekontoret eller Linda
(24901311) for at melde dit barn ind i "dåbsklubben."

Du kan læse mere om de forskellige
 tilbud for børn/unge og og familier 
på lkkirker.dk eller via QR-koden her 

Torsdage kl. 10:
12. januar
26. januar
9. februar
23. februar
9. marts
23. marts
13. april
27. april
11. maj
25. maj
8. juni

 
Babysalmesang er ca. 45 min. 
sang og leg i kirken. 
Derefter brød og kaffe/saft i kirkecentret.

 
Babysalmesang er gratis.
Tilmelding på facebook-gruppen
"Babysalmesang i Løsning Kirke"
eller til kirke/kultur-medarbejder
Linda Balsgaard Klitlund (tlf. 24901311)



Tirsdag d. 21. februar
BØRNEKLUB
kl. 14.30-16 på Korning Skole

Tirsdag d. 7. marts
BØRNEKLUB
kl. 14.30-16 på Korning Skole

Tirsdag d. 21. marts
BØRNEKLUB
kl. 14.30-16 på Korning Skole

Tirsdag d. 18. april
BØRNEKLUB
kl. 14.30-16 på Korning Skole

Tirsdag d. 2. maj
Børneklub-hygge 
kl. 14.30-16 + gåtur til kirken

SPAGHETTI-
GUDSTJENESTE
kl. 16.30 i Korning Kirke
kl. 17: Spaghetti og kødsovs
i Korning Missionshus
(20 kr./10 kr.)

Tirsdag d. 16. maj
BØRNEKLUB
Sommer-afslutning
Kl. 14.30-16 på Korning Skole

Søndag d. 4. juni
FRILUFT- 
GUDSTJENESTE 
kl. 10.30 ved åen
(børnevenlig gudstjeneste)

For unge i 5.-9. kl.

        Torsdage kl. 18.30-20.30
          i klubhuset i Korning

Første gang vi mødes efter juleferien er 
d. 5. januar. Derefter er der teen-klub hver
torsdag aften til og med d. 22. juni
(undtaget skolernes ferier).

Kom og vær med til hyggelige aftener med
sang, bibelhistorie og forskellige sjove,
skøre og spændende aktiviteter! For mere
info, følg med i facebook-gruppen
"Korning Teenklub"

Kontakt:

Christina og Benjamin Kjærhus

Tlf: 28571676/
29299465

Kirke- og kultur-
medarbejdere
i Korning Kirke.

Tirsdag d. 10. januar
BØRNEKLUB
kl. 14.30-16 på Korning Skole

Tirsdag d. 24. januar
BØRNEKLUB
kl. 14.30-16 på Korning Skole

Tirsdag d. 7. februar
Børneklub-hygge
kl. 14.30-16 + gåtur til kirken

SPAGHETTI-
GUDSTJENESTE 
kl. 16.30 i Korning Kirke
kl. 17: Spaghetti og kødsovs
i Korning Missionshus
(20 kr./10 kr.)

Søndag d. 19. februar
FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE
kl. 14 på Korning Skole
Tøndeslagning og salg
af fastelavnsboller
mm. bagefter

Kom gerne udklædt til fastelavn!
Der er præmier til
bedste udklædning! 

BØRN og
FAMILIER

Korning Børneklub
mødes på Korning

Skole, hvor vi synger,
leger, hører

bibelfortælling og
laver kreative

aktiviteter. For børn i
alderen 4 år til og

med 4. kl. 
forår 2023

Alle aktiviteter
er gratis, bortset
fra mad. Beløb i

(parentes)
angiver prisen

for voksne/børn

Spaghetti-
gudstjeneste er ca. 

30 min. i kirken med

sang, bibelfortælling,

skuespil m.m. og
derefter er der 
 fællesspisning i
missionshuset.

TEEN-
klubben

forår 2023


