Aarhus Gospel kids
Kan du lide at synge og danse så er Gospel kids
måske noget for dig.
Vi bruger hele kroppen, vi leger og hører historier fra
bibelen.

NØJ DET FOR BØRN
Vi skal også holde
koncert.
Kom og hør mere
Vi mødes hver tirsdag kl. 15.00 - 16.15.
For alle børn fra 0 - 3. klasse.

I Stjernen, Vejlby Centervej 46

Følg os på facebook: aarhusgospelkids
Det koster 75,-kr for et år at være med

Vi byder velkommen til nye børn, der har lyst
til at være med og velkommen til jer vi kender!
Det er helt ok at være med et par gange for at
se om det er noget for jer.
Klubberne er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
S

SE VORES TO
TILBUD TIL BØRN
KOM OG VÆR MED

Vejlby børneklub 2022

Vi laver sjove og kreative ting for drenge og piger.
Vi er også ude på vores dejlige legeplads.
Hver mandag fra 16. 30 - 17. 45. For alle børn fra 4 - 9 år.
10. jan
Gabriel på besøg ved Zakarias
Velkommen – leg og på opdagelse i husets rum

17. jan

Johannes døbers fødsel

Hulehistorier LYGTE med

21. marts

David skåner Saul

28. marts

Peters fornægtelse, svigt og Jesu tilgivelse.
Konkurrencer

4. april Påskedag – Jesu opstandelse
11. + 18. april

PÅSKEFERIE

25. april

Guds hus er et bedehus

På legepladsen

Vi laver påskepynt

Går tur til landsbykirken, Vejlby
24. jan

Jesu – en uge gammel Pakkeleg (med kniv og gaffel)

31.jan

Jesus kalder disciple

7. febr.

Jesus oplærer sine disciple Vi laver snurretoppe

14. febr.

VINTERFERIE

21. febr

Faste – Jesus faster i ørkenen
Vi laver masker

25-26. febr. Overnatning i Stjernen for 4-9 årige
Program senere

28. februar
7. marts.

Paul salves til konge Vi laver fastelavnsboller
David salves til konge

2. maj

At vælge Gud - Martha og Maria

9. maj

At bede - Tolderen og farisæeren

Slik lej og is.

ÅrsFEST/generalforsamling

Spilledag. Medbring SPIL

Tegne/krea + tid i et Stjerne-rum
16. maj

Tro og tvivl - Jesus går på vandet Vandede aktiviteter

23. maj

I tjeneste - Peters fiskefangst Vendespil med fisk

30. maj

At hjælpe hinanden Den barmhjertige sameritaner
Hospitals ”rum”

16. JUNI

PINSEFERIE

13. juni

En fattig kvinde giver en gave
SOMMERAFSLUTNING

Kontakt Gitte Lund Tlf: 50983416.
Det koster 75,- kr for en sæson.

