APRIL
Søndag d. 10.
Søndag d. 24.

Familiegudstjeneste i kirken kl. 10.00
Børnekirke. Emne: Påskens ansigter

MAJ
Søndag d. 29.

JANUAR
Søndag d. 9.
Søndag d. 23.
Den 29.-31.

JUNI
Hellig tre kongers gudstjeneste i kirken kl. 16.00
Børnekirke. Emne: Vandflod og arken
Kredsens vinterlejr, særskilt program

FEBRUAR
Fredag d. 4.
Søndag d. 27.

Torsdag d. 9.

Friluftsgudstjeneste kl. 19.00 på plænen ved
Sognehuset (datoen kan blive ændret)
(Fælles optog fra Missionshuset ca. kl. 18.45)

GOD SOMMERFERIE!
Spaghetti gudstjeneste i Sognehuset kl. 17.00
Børnekirke. Emne: Faste, masker og udklædning
Vi slår katten af tønden

MARTS
Lørdag d. 5.
Søndag d. 20.

Børnekirken holder sommerafslutning

Børnegudstjeneste i Sognehuset kl. 10.00
Børnekirke. Emne: Peter i fængsel

HVEM ER VI?
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester
HVEM KAN VÆRE MED?
Alle børn fra 3 – 13 år er velkommen.
HVORNÅR?
Kl. 9.30 eller 10.00 (se Ugeposten) i missionshuset på Solbakken 1 gang
om måneden.
Man kan også få programmet oplyst et par dage i forvejen via mail, bare
send din mail adresse til hanne14schmidt@gmail.com
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?
Hanne Schmidt, Ollingvej 14,
Solveig Bøndergaard, Velhustedvej 43

tlf. 20279233
tlf. 60221181

Vinter og forår
2022

