
Praktiske info!! 

Hvem er vi? 


Vi er nogle fra Hobro Kirke, som kan 
lide at fortælle historier, synge og 

lave sjove ting med børn. 


Hvor og hvornår? 

Vi mødes mandag i lige uger i 
kirkecentret på Søndergade 3


 klokken 15.30- 17.00 


Du kan blive hentet 

i SFO


Går du i SFO på en af byens skoler, 
kan vi hente dig dér kl. 15.00. 


Når børneklubben er slut skal du 
hentes i Kirkecentret, Søndergade 3 

klokken 17.00.


Giv selv besked til SFO’en og til os, 
hvis I gerne vil det. Husk også at 
melde fra også til os, når du ikke   

skal med.

Hvem kan være med? 

Det er for alle børn fra 5 år til 9 år. 


Det er gratis at være med 


Hvad laver vi? 

Vi lytter til historier fra Bibelen, 

synger sange — og laver hver gang et 
eller andet sjovt. 


Se i programmet hvad der sker — og 
husk at checke vejret og tag tøj med, 

der passer til vejret. 


-og så er der en forfriskning 
undervejs.


Mere information…

kan du få hos Eva og Karl-Erik


+45 20 97 01 64 / +45 25 14 00 34


 Besøg os på Facebook:

 www.facebook.com/groups/Hobrokids/ 

Har du et barn, der er glad for 
historier, og som gerne vil høre 

om kristendommen?

Så kom og vær med i Hobro 

Kirkes børneklub.

BØRNEKLUB

H OB RO  K I R K E 


F O R Å R  O G  S O M M E R  2 0 1 8



Gud og mad

-er Hobro Kirkes 

familiegudstjeneste. 


Vi mødes klokken 17.00 til en dejlig 
gudstjeneste i ”børnehøjde” og 

derefter går vi ned i Kirkecenteret 
og spiser sammen. 


Det hele plejer at være færdig 
senest 18.30. 


Det koster 25 kroner for voksne og 
10 kroner for børn at spise med. 

I Børneklubben laver vi altid en sjov 
aktivitet med børnene.

OVERSIGT  OVER  MÅNEDLIGE  AKTIVI TETER

JANUAR  


Mandag d. 22. januar

Bibel-dag - Vi spiller Bibellotteri, og hører om de forskellige 
personer man kan møde i Biblen.


Onsdag d. 31. januar

Kl. 17.00 i Hobro Kirke: Gud og mad

FEBRUAR

Mandag d. 5. februar

Fastelavn - vi hører om Jesus, der fastede i ørkenen, og 
maler fastelavnstønder.


Mandag d. 19. februar

Vi hører om en mand, som har rigtig mange brødre,   og 
laver tegneserier.


Onsdag d. 28. februar

Kl. 17.00 i Hobro Kirke: Gud og mad

MARTS  


Mandag d. 5. Marts

Vi bager tilgivelsesboller, og taler om hvad tilgivelse betyder


Mandag d. 19. marts

Langfredag - ikke en dag som de andre. 

Vi hører om Jesu’ korsfæstelse, og bygger sammen bjerget 
Golgata.


Onsdag d. 28. marts

Kl. 17.00 i Hobro Kirke: Gud og mad


APRIL

Mandag d. 2. april

PÅSKEFERIE!!!


Mandag d. 16. april

Hør om pigen Hanna som taler med Gud - vi spiller 
pakkeleg, og taler om, hvor svært det kan være at give til 
andre.


Mandag d. 30. april

Legedag - Hvis vejret er godt går vi ned til det grønne.

MAJ

Mandag d. 14. maj

“Helligånden kommer”… - vi laver vores egne drager.


Mandag d. 28. maj

Jesus kom forbi - hør om den lamme, som pludselig kunne 
gå.

JUNI

Mandag d. 11. juni

Sommerafslutning - vi hører bibelhistorier og bager 
pandekager.


