Velkommen i Knasterne
•
•
•
•

Har DU lyst til at lave skøre, sjove, spændende
og lidt farlige ting sammen med andre børn
mellem 4 og 9 år?
Vil DU gerne høre lidt mere af de mange
spændende historier, der står i bibelen?
Kan DU lide at synge og bevæge dig?
Kan DU lide at være kreativ?

Så er Knasterne noget for dig!
Vi er ca. 10 børn og 2-3 voksne, der mødes hver torsdag.
Efter at vi har fået en forfriskning, synger vi
og hører en fortælling fra bibelen.
Resten af tiden er vi aktive med at holde fest,
spille spil, være på løb, konkurrere, få besøg af gæster,
være kreative og meget mere.
Det kunne være rigtig fedt, hvis DU også
kommer, vi har altid plads til flere børn.
Du kan bare dukke op, du behøver ikke tilmelde dig.

Til de voksne!
Som forældre vil vi gerne give vores børn det
bedste, så de vokser op som hele, modne
medfølende, engagerede mennesker, der kender
og holder af sig selv. Men på nogle områder kan
vi føle os usikre på, hvad vi skal sige og gøre
– og hvordan vi skal gribe det an…

For alle børn mellem 4-9 år

Velkommen

Januar–juni 2022

Det gælder især livets store spørgsmål:
Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, er der
overhovedet en plads, som er min i denne verden?
Måske har du som forælder valgt, at dit barn skulle
døbes. Men så følger udfordringen til at oplære i
den kristne tro
– og hvordan gør man det?
Vi vil gerne hjælpe!
I Bibelen har vi fået Guds svar på livets store
spørgsmål. Derfor mødes vi i børneklubben
”Knasterne” – for at opleve, hvem Gud er. Vi lærer
mere om Gud og om hinanden og oplever kristent
fællesskab i praksis i et miljø og en sammenhæng,
hvor børnene kan føle sig trygge og være med som
dem, de er.
Kontingent!
300 kr. for et helt år, som betales om efteråret.
Knasternes kontonummer: 9589-4378 731 513
Skriv Knast + navn og efternavn ved betaling.
Venlig hilsen Knaste – lederne
Kontaktperson:
Marianne Jakobsen: Mobil: 30 29 33 60
mariannethuen@gmail.com
Maria S. Hansen:

Mobil: 51 89 86 27

Vi mødes:
Hver Torsdag kl. 16.00 – 17.30
På

Klippen

Østerbrogade 5A

Knaste program

Forår/sommer 2022
6/1
Vi skal høre om vismændene og holde (nyt)årsfest og
konkurrencer.
13/1
Søren Klitgaard besøger os og vi
skal synge sange, som skal med i
vores nye sangbog. Vi skal også høre
om profeten Jonas.

20/1
Profeten Joel ”besøger os” og vi
skal have sneboldkamp inde eller
ude….
27/1
Vi skal tegne tegninger til vores
nye sangbog og Randi Aillaud fortæller om profeten Mika.
3/2
Vi deltager i YM-dag i kirkehuset 17-18.30. Særskilt
program følger.
10/2
Det er snart fastelavn, så vi skal have pyntet tønden,
men først vil Bodil Thomsen fortælle, hvad tempelrensningen er for en historie.
17/2
Vi holder vinterferie og
håber på en masse sne!

31/3
Fingeraftrykskyllinger og smeltede perlefår! Det lyder
spændende! Vi skal også høre 3. del af påskens ansigter.
Tirsdag 5/4
MESSY CHURCH for alle hjem
på Klippen, særskilt program
følger.
7/4
Aflyst pga. Messy Church.
14/4
Vi holder påskeferie, ingen Knasterne.
21/4
Først skal vi høre om Bibelen brugbar bog og bagefter får vi
besøg af Lilly Rohde. Hvad mon
hun har med?
28/4
Vi skal på terningeløb, når vi har hørt om sammenhængen mellem GT og NT.
5/5
Vi får besøg af Bykirkens
konfirmander fra 2021. Gad
vide, hvad de finder på? Vi
skal også høre lidt om bibelens opbygning.
12/5
Gabriel besøger Zakarias og
vi skal lege med modellervoks.
19/5
Vi har spilledag og vi skal høre om Johannes Døberens
fødsel.

24/2
Fastelavnsfest hos Agnes
på Fabjergvej 62! Husk
udklædning :-) Vi skal
også høre om, hvordan
Jesus faster i ørkenen.
3/3
At vælge Gud - historien om Maria og Martha. I
dag har vi legetøjsdag! Husk dit yndlingslegetøj.
Tirsdag 8/3
MESSY CHURCH for alle hjem på
Klippen, særskilt program følger.
10/3
Aflyst pga. Messy Church.
17/3
Vi skal høre Godly Play om Påskens ansigter og bagefter skal vi have bankospil.
24/3
Efter at have hørt 2. del af Påskens ansigter, tager vi
på tur til udendørs aktiviteterne ved Klimatoriet.
29/3 kl. 19.30
Generalforsamling for bestyrelsen for alle IM klubber.
Alle medlemmer er velkomne (børnene må sende en
forældrerepræsentant).

26/5
Knasterne er aflyst pga. Kr.himmelfarts dag
Torsdag 2/6
MESSY CHURCH for alle hjem på
Klippen, særskilt program følger.

9/6
Slut for i år! Sommerafslutning hos Maria på Fabjergvej 62. Forældre og søskende er velkomne.

Vi holder sommerferie
Frem til 1. september 2022
HUSK Remmerstrandlejr den 3. juli til 5. juli (7. juli for
juniorer). Særskilt program følger.

