Myretuen efterår 2020
Hver anden tirsdag fra kl. 15.00 til 16.15 for de små
fra 4 år og til og med 0. klasse. (lige uger)
Hver anden tirsdag fra kl. 16.00 til17.15 for de store
fra 1. klasse og opad. (ulige uger)

Kom med vi skal i Myretuen

Program for de mindste fra 4 år til og med 0. klasse
18/8. Jesus kalder sine disciple. Bagefter går det i fisk for os.
1/9. Jesus oplærer sine disciple.
Vi leger fangekrammeleg.
15/9. Saul salves til konge.
Vi skal lave et musikinstrument.
29/9. David salves til konge. Derefter leger vi kongens
efterfølger.
6/10. I dag har vi generalforsamling sammen
med de store, Myretuen er i dag fra kl 15.00
til 16.30. Vi får besøg af Randi Taulborg
13/10.

Vi holder efterårsferie.

27/10.
krans.

Vi hører noget om allehelgen. Vi laver en flot

10/11. David og Goliat. Kan du ramme Goliat?
24/11. Børnerådsmøde for alle. Det er adventstid.
Vi laver dekorationer.
8/12.

Nu er det snart jul, og derfor skal vi have
pakkeleg.

Program for de store fra 1. klasse og opad.
25/8. Jesus underviser sine lærlinge. Vi prøver at
gøre det som en anden viser os.
8/9. Børnerådsmøde for alle. Vi hører at Saul
skal være konge. Derefter prøver vi at tegne en
mariehøne.
22/9. David salves til konge.
med en konge.

Vi leger også noget

6/10. I dag har vi generalforsamling sammen med de små, derfor er
myretuen i dag fra kl. 15.00 til kl. 16.30. Vi får besøg af Randi Taulborg.
20/10. David og Goliat.

Hvad sker der hvis du rammer Goliat?

3/11. David gør noget klogt. Kan du finde David?
17/11. David gør noget dumt. Hvad kan redde ham?
1/12. Advent = ventetid. Medens vi venter, kan vi bage
pebernødder.
15/12. Julen handler om glædelige begivenheder. Vi
leger pakkeleg.

Myretuen er en kristen børneklub under Danmarks
folkekirkelige søndagsskoler. Vi vil gerne dele bibelens
fantastiske budskab med alle børn fra 4 år og opad.

Vi mødes i Sevel kirkehus, Her fortæller vi
bibelhistorier, leger og hygger os.
Ledere for de små
Heidi Futtrup 24255321
Hanna Samsøe 61398437
Hvis I ikke kan nå det til kl 15, så vil Heidi Futtrup gerne hente børn ved SFH og
Kernehuset og følges med dem til Kirkehuset.
Giv besked til heidi@futtrups.dk eller 24 25 53 21
Ledere For de store
Lene Andersen 97544186
Per Larsen 97544143 mobil 21678578
Vi henter gerne børnene ved SFH, giv besked til Per Larsen.
Børn fra Mogenstrup og omegn kan få kørelejlighed ved at kontakte
Per Larsen tlf. 97544143. mobil 21678578
Medlemskab: Koster 75 kr pr år, tilmeldingsblanket fås hos lederne.

