Linde Allé 34, 4800 Nykøbing F.
Tirsdage kl. 14.15 – 16.15
For 0. – 3. klasse
September - oktober 2020

Vi bestræber os på at Børneklubben overholder gældende
corona-vejledninger og derfor vil vi gerne bede forældre om at
vente - og blive udendørs når I henter jeres barn.
Vi slutter kl. 16.10.
Når vejret tillader det, vil vores aktiviteter være udendørs.

Program
September:
I efterårets program vil der være fokus på dyr i bibelen.
1. Vi fejrer høstfest og takker for alt det lækre mad,der gror i
vores haver og på markerne.
8. Vi skal høre beretningen om
Noa og lave toiletrulle-dyr.
15. Vi skal lave toiletrulledyrene færdige.

22. Vi skal på
opdagelse i
beretningen
om Daniel i
løvekulen.

29. Vi skal høre om Jonas,
der bliver slugt af et
havdyr, og vi skal lave
tøjklemmefisk

Oktober:
6. Ingen Børneklub, men corona-tilpasset gudstjeneste og
mad for hele familien. Der kommer en indbydelse.
13. Efterårsferie
20. Vi skal lave lanterner til
Halloween-gudstjenesten.

25. oktober kl. 17 Halloweengudstjeneste i Toreby Kirke
Traditionen tro er der halloweengudstjeneste i Toreby Kirke.
Denne gang gør vi det lidt omvendt, så vi mødes til
gudstjeneste, mens det stadig er lyst, og sidder i kirken, mens
det bliver mørkt. Tag lommelygten med, du får brug for den før
gudstjenesten er forbi. Alle er meget velkomne til at komme
udklædte til denne helt særlige og lidt uhyggelige gudstjeneste.

Børneklubben foregår hver tirsdag
kl. 14.15 – 16.15 i aktivitetslokalet i
Sundkirkens kælder.
Vi henter børn i SFO´en på skolen kl.
14.00
Vi starter hver gang med at krydse
af. Der er en lille præmie, når man
har været i klubben 10 gange.
Derefter får vi saft og brød.
Vi fortæller en historie fra bibelen, synger og laver en aktivitet. Ofte noget, der
passer til dagens historie. Aktiviteten kan være leg og spil, kreative ting, drama,
madlavning, ture ud af huset og meget andet.
Klubben slutter med, at vi tænder lys og beder Fadervor.
Et par gange i løbet af sæsonen
deltager vi i børneaktiviteter og
gudstjenester i Sundkirken og Toreby
kirke. Her er hele familien velkomne.
Børnene inviteres også med på
børneweekend på Møllevang om
foråret og om efteråret.
Ledere er Connie Raahauge, Birgitte
Friis Hansen og Anne-Grethe
Langergaard Andersen.
Det er gratis at deltage i klubben.

Vil du vide mere kan du kontakte kirkemedarbejder Anne-Grethe Langergaard
Andersen på telefon 51 64 63 61 eller mail torebysmh@mail.dk

