
F I L S K O V   B Ø R N E K L U B   EFTERÅR   2021 

Dato

30 august:

13 september:

27 september:

30 september:

11 oktober:

25 oktober:

8 november:

22 november:

6 december:

TORSDAG
16 december:

28 december:

10 januar:

Kage

Ingrid

Nelly

Dicte

Cristian

Marius

Erik

Jenny

Ingrid

Program

Drop-in klub fra kl 16 - 18.30. Kom når du kan. Der er hoppeborg, fiskedam, 
en grillpølse og andet godt. Både store og små er velkomne til at komme 
og høre mere om vores klubber.

Vi skal høre om en særlig oplevelse på et bjerg og så er der opfindsomme 
konkurrencer.

Stormen på søen. Jubii- vi skal prøve Filskov nye legeplads.

Familieaften arrangeret af IM. Starter kl 18.00 med fællesspisning. Denne 
aften kommer Sten Søvndal, sognepræst i Grindsted og fortæller og 
underholder, tag gerne hele familien med..
 
Vi hører mere om Jesu liv og så skal der spilles og leges.

Allehelgensdag- den nye jord. Vi holder fest...

Det skal handle om bøn, vi er kreative og så holder vi børnerådsmøde.

Julenat. Vi laver pynt til familieaften.

Vismænd og Jesus på flugt. Øver indslag til familieaften og leger.

Familieaften og adventsfest i missionshuset. Vi begynder kl 19.00. Børnene 
skal gå lucia og vi slutter med at pynte vores store juletræ.
Tag hele familien med til en rigtig hyggelig aften.

Julefest ved IM kl 19.30

GODT NYTÅR. Vel mødt til årets første børneklub..

Ps. Husk at           os på facebook          : Indre Mission Filskov (IM)

        Mødested:      Filskov Missionshus
        Tidspunkt:      Mandag kl. 16.00-17.30
                   Alder:      5 år til og med 3. klasse
      Kontingent:      100 kr om året

Vores klub er en del af 
Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler, og vores mål 
er at fortælle om Jesus, 
Bibelen og dens værdier. Vi 
mødes i klubben for at 
opleve, hvem Gud er 
gennem bibelhistorie, sang 
og bøn, og for at opleve et 
kristent fællesskab, hvor vi 
kan føle os trygge og være 
med som dem, vi er.

Vi er klar! Er du?

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner 
Jenny Jensen tlf 31771271
Anne Stougaard tlf 25327687

Kontakt Anne hvis vi skal 
tage dit barn med fra SFO/ 
børnehave.


