Børneklubben KLIPPEHULEN
er for dig som er mellem 4 år og 3. klasse
Børneklubben KLIPPEHULEN
er hver onsdag kl. 15.30 – 16.45.
Vi får saft & kage, hører bibelhistorie,
synger, laver kreative ting og meget andet.

Find 5 fejl:

Ledere er :
Sonja Nielsen, tlf. 24939905.
Henter gerne I børnehaven
Susanne Nielsen, tlf. 24674950.
Henter gerne ved bussen på Torvet
Jørn Bech, tlf. 40457160.
Henter gerne i Skolens SFO
Du er velkommen, det er helt gratis !!!

Navn:

______________________________

Adresse :

______________________________
______________________________

Telefon :

______________________________

Opgaven skal
Afleveres i Klippehulen
Senest onsdag d. 30.01.19.

Lidt om Luthersk Mission:
LM’s formål er, at mennesker må høre Bibelens
budskab og komme til tro på Jesus som Guds søn
og verdens frelser.
LM er en uafhængig organisation med en del
ansatte, men langt de fleste opgaver varetages af
ulønnede.
Der arbejdes blandt børn, unge og voksne ca. 120
steder i Danmark, ligesom der drives
missionsarbejde i udlandet.
I Danmark driver LM friskoler, en højskole,
4 efterskoler samt radioarbejde.
Året rundt samles børn, unge og ældre på LM’s
lejrsteder.

PROGRAM FOR:
Januar, februar, marts,
april, maj og juni.
Luthersk Mission
Klippegade 2, Svaneke.
www.lm-svaneke.dk

Januar:

April:

d. 9. Stentavler v/Sonja

d. 3. Påskeløb v/Jørn

d. 16. De 10 bud løb v/Jørn

d. 10. Bage usyrede brød v/Susanne

d. 23. Silk Clay v/ Susanne
d. 30. Silk clay v/Sonja
Februar:

d. 17. Påskeferie
d. 24. Motionsbanko v/Sonja
Maj:
d. 1. Trommer v/Jørn

d. 6. Janne kommer på besøg
d. 13. Klippe pynt til tønde v/Jørn
d. 20. Pynte tønde v/Susanne
d. 27. Fastelavnsfest v/Sonja
Marts:
d. 6. Vinterferie
d. 13. Knappelysestager V/Jørn
d. 20. Knappelysestager v/Susanne
d. 27. Slim v/Sonja

d. 8. Trommer v/Susanne
d. 15. Selvhærdende ler v/Sonja -Susanne
d. 22. selvhærdende ler v/Jørn

d. 29. Styrkeprøver- hvem kan holde
længst v/Susanne
Juni:
d. 5. Silk clay v/Sonja
d. 12. Sæbekasseløb v/Jørn
d. 19. Sommerafslutning
med forældre v/Susanne hvor vides ikke
Derefter sommerferie
til d. 14/8

