APRIL
Søndag d. 8.
Søndag d. 22.

MAJ

JANUAR
Søndag d.7.
Søndag d. 14.
Søndag d. 28.

Helligtrekongers gudstjeneste i kirken kl. 15.30
Børnekirke. Emne: Den samaritanske kvinde
Børnekirke. Emne. De betroede talenter

FEBRUAR
Fredag d. 2.
Søndag d. 25.

Søndag d. 6.
Søndag d. 27.

Børnekirke. Emne: Jesu sidste bøn
Børnekirken holder sommerafslutning

JUNI
Lysfest, ungdomsgudstjeneste
Børnekirke. Emen. Drengen og den urene ånd

Torsdag

d.7.

Fredag

d. 8.

Friluftsgudstjeneste kl. 19.00 på plænen ved
Sognehuset
(Fælles optog fra Missionshuset kl. 18.30)
Stor børnefest i teltet i Kibæk
GOD SOMMERFERIE!

MARTS
Lørdag d. 3.
Søndag d. 11.
Søndag d. 25.

Børnekirke. Emne: Jesus og Simon Peter
Børnekirke. Emne: Vejen – Sandheden - Livet

Børnegudstjeneste i Sognehuset kl. 10.00
Børnekirke. Emne: Livets brød
Familiegudstjeneste i kirken kl. 10.00

HVEM ER VI?
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester
HVEM KAN VÆRE MED?
Alle børn fra 3 – 13 år er velkommen.
HVORNÅR?
Kl. 10.00 (hvis gudstjenesten i Assing Kirke er kl. 10.00 ellers se
Ugeposten) i missionshuset på Solbakken ca. 2 gange om måneden.
Man kan også få programmet oplyst et par dage i forvejen via mail, bare
send din mail adresse til hrschmidt@mail.dk
TIL DE VOKSNE!
Som forældre vil vi gerne give vores børn det bedste, så de vokser op som
hele, modne, medfølende, engagerede mennesker, der kender og holder af
sig selv. Men på nogle områder kan vi føle os usikre på, hvad vi skal sige og
gøre.
Det gælder måske især livets store spørgsmål: Hvor kommer vi fra, hvor
skal vi hen, og er der overhovedet en plads, som er min, i denne verden.
Måske har du som forælder valgt, at dit barn skulle døbes. Men så følger
udfordringen til at oplære i den kristne tro – og hvordan gør man det?
Her vil Børnekirken gerne hjælpe!
Vi hører om hvem Gud er. Vi lærer mere om Gud og om hinanden og
oplever et kristent fællesskab i praksis, i et miljø og en sammenhæng, hvor
børnene kan føle sig trygge og være med som dem, de er.
HVEM ER LEDERNE?
Else Platz Lauridsen, Bjørslevvej 1
Hanne Schmidt, Ollingvej 14,
Solveig Bøndergaard, Velhustedvej 43

tlf. 51500936
tlf. 97191733
tlf. 60221181

Vinter og forår
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