
Filskov Børne & Juniorklub 

Klub X 

• Husk at nyde livet - der er ikke 

byttemærke på 

• ”Det har jeg ikke prøvet før - så 

det kan jeg sikkert godt!”- Pippi 

• ”Kærlighed er ikke noget man 

tager, det er noget man giver” 

• “Jeg forventer ikke at alle skal 

kunne lide mig - Det kræver jo 

god smag”  

• ”Gud elsker dig - selv om Han 

kender dig fuldt ud”  

• ”For således elskede Gud ver-

den, at han gav sin enbårne søn, 

for at enhver, som tror på ham, 

ikke skal fortabes, men have 

evigt liv” (Joh. 3.16)  

Program for 2. halvår 2021 Filskov missionshus—Omme Landevej 8—7200 Grindsted 

Dag: Normalt mandag 

Tidspunkt: 19:00 - 20:30 

Alder:  4.kl til 9.kl. 
Kontingent: 100 kr. pr. år 
 

Ledere: 
Karen Frandsen 20 43 05 23 

Mikael Lind 51 25 15 15 

Jenny Jensen 31 77 12 71 

Hanne Legarth 27 20 00 76 

AUGUST 

Mandag d. 30. Drop-in klub fra kl. 16:00 til 18:30. Kom når du kan. 
 Der er hoppeborg og andre aktiviteter, samt lidt 

godt at spise—Tag venner med, så de kan prøve at 
komme i Klub-X.  

SEPTEMBER 

Mandag d. 13. Fotoløb i byen - Husk fornuftig tøj og evt. mobil. 
Mandag d. 27. Temaaften og bordtennis. 
 Desuden Børnerådsmøde - Dine ideer kan luftes! 
Torsdag d. 30. Familieaften arrangeret af IM. Sten Søvndal som er 

præst i Grindsted kommer og fortæller. 
 Vi starter med aftensmad kl. 18:00 

OKTOBER 

Mandag d. 11. Svømmehal—afgang fra missionshus kl. 17:00 

 Er hjemme kl. 20:00. Klubben giver pomfrit til alle. 
Mandag d. 25. ”Spil og leg” - sjov aften sammen med vennerne. 
 

NOVEMBER 

Mandag d. 8. Temaaften. 
Fre-lør d. 12-13. Overnatning i Missionshuset. Vi spiser aftensmad 

sammen og laver hyggelige aktiviteter. Start kl. 
18:00, slut kl. 9:30.  

Mandag d. 22. Juleaktiviteter 
 

DECEMBER 

Mandag d. 6. December banko - tag en pakke med á 10-20 kr. 
Desuden forberedelse til familieaften. 

Torsdag d. 16. Adventsfest og familieaften. Start kl. 19:00 

 En aften for hele familien, unge som gamle. 
JANUAR 

Mandag d. 10. Opstart efter juleferie. 

Kagelisten: 

13/9 Christina 

27/9 Asbjørn 

25/10 Karoline 

8/11 Alberte 

12/11 Asger 
22/1 Patricia 

6/12 Margrethe 

10/1 Steffanie 

Fællesskab der favner 

Filskov Børne- og Juniorklub er 

er en del af Danmarks Folkekir-

kelige Søndagsskoler (DFS).  

Vores mål er at udbrede  kend-
skab til Bibelen og dens værdier. 

Derfor mødes vi i klubben for at 

opleve, hvem Gud er gennem 

andagter og sang, samt opleve 

et kristent fællesskab, hvor bør-
nene kan føle sig trygge og være 

med som dem de er! 
Klub X—Stedet hvor glæden smitter 



Filskov Børne & Juniorklub 

Klub X 

Medlemskartotek: 
Der føres medlems kartotek af foreningens kasserer. 
Kartoteket bruges til at registrere medlemmernes CPR nr., navn, adresse og telefon nr.  
Desuden bilag med indmeldelsessedler med forældres underskrift. 
Disse data deles med hovedorganisationen ”Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler” (dagligt 
kaldet DFS) for at dokumentere medlemskabet. 
 

Lokalt kan telefon nr. blive brugt til at sende SMS beskeder om foreningens aktiviteter. 
 

Fotografering og brug af billeder: 
Ledere tager af og til billeder under de forskellige aktiviteter der laves i klubben. Disse billeder 
bruges i lokalt program og som information om klubbens aktiviteter under facebook siden ”Indre 
Mission Filskov” som klubben er en arbejdsgren af. 
Medlemmer der ikke ønsker at medvirke på billeder til ovenstående formål, kan rette henvendel-
se til klubbens ledere som vil registrere dette. 
 

Persondata oplysninger 

Klub X—Stedet hvor glæden smitter 

Mere information 

I er altid meget velkommen til at ringe til en af os ledere. Se telefon nr. på programmets forside. 

 

Vil I gerne vide mere om Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) som denne klub er en 
del af? 

Se på hjemmesiden ”soendagsskoler.dk” under fanen ”FORÆLDRE”. Her vil I se at der er 
mange forskellige klubber. Vores høre under kategorien ”Juniorklub”. 

Se desuden ”OM DFS” helt oppe i toppen af hjemmesiden. 

 


