Børneklubben deltager i LMBU’s missionsprojekt, som vil blive nævnt hver
gang i starten af børneklubben. Børnene kan have et lille beløb med, til støtte for dette projekt. Det er naturligvis helt frivilligt. Hos rødderne bliver der
endvidere til støtte for projektet solgt lodsedler (højest 5 pr. barn) som koster
1 kr pr. stk. med mulighed for at vinde en lille ting. LMBUs missionsprojekt
2022 er et fælles projekt for LM Kids, Between og LMU. Målet er at hjælpe
trængte børn og voksne i Danmark med hjælp til at kunne fejre jul.

Program for 1. halvår 2022

Følg med på www.lmbu.dk og vælg det Røde hjerte LM-kids.

Velkommen i SPIREN
Luthersk missions Børneklub
På Høgevej 3 i Videbæk
• For børn fra 3 år

•
•
•
•
•
•

Vi mødes hver tirsdag kl. 16:15 – 17:30
Vi begynder med saftevand og kage
Vi synger sammen
Vi hører fra Bibelen
Vi leger/hygger og måske går vi en tur
Vi deler os i 3 grupper:
—Lopperne (de yngste)
—Radiserne (ca. 5 år – 0. kl.)
—Rødderne (1. kl. – 2. kl.)
• For yderligere information, tjek www.lmvidebaek.dk eller
• Kontakt Marianne Heldgaard 22 33 98 58

Januar

April

04.01 Ingen børneklub

03.04: Påskefest
Påskefest for hele familien sammen med kredsen søndag kl. 14

11.01 Besøg af Kristian Larsen
18.01 Johannes Døbers fødsel
25.01 Jesu dåb

05.04 Påskedag — Jesu opstandelse
12.04 Påskeferie
19.04 At vælge Gud

Februar

26.04 Peters svigt

01.02 Jesus kalder sine disciple
08.02 Jesus oplærer disciplene

Maj

15.02 Vinterferie

02.05 At bede

22.02 Saul salves til konge

10.05 Tro og tvivl
17.05 I tjeneste

Marts
01.03: Fastelavn — Jesus faster i ørkenen
Fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller, kom gerne udklædt

24.05 Kristi Himmelfart
31.05 At hjælpe hinanden

08.03 David bliver valgt til at være konge

Juni

15.03 David og Goliat

07.06 Pinse

22.03 David skåner Saul

14.06: Sommerfest
Sommerfest for hele familien fra kl. 16.15 — vi slutter af med
aftensmad

29.03 Peters fornægtelse

