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Hver mandag  

kl. 16.16-17.17 

 

Alle børn fra 4-8 år 



 

Opstart af børneklubben  
den 24. okt. 2011 

 
Velkomst  

Stor Kagemand 

Balloner 

Flag 

Information 

Bibelhistorie og Sang 

Æbletræ 



 
 
 
 

Der er givet tilladelse til fotografering 
af børnene!! 



Børneklubben  

 



 

 

Formål:  

 

At lære, de kære små, Jesus at 

kende som deres frelser!!  





 
 
 
 

Aktuelt har vi ca. 5 friske 
børn på 4 år 

 
 
 
 



 
De glæder sig til at komme i 

børneklub. 

 

Er i højeste gear. 

 

De har lyst til masser af  leg 

og hygge. 

 

Gode til at synge. 



Det hyg´ligt! 



 

Vi er 4 ledere:  
 

Lene Holm 

Tanja  

Karin 

Lina 

 

min. 2 ledere per gang 



Lene  



Lina  



Tanja og Karin 



 

 

Tanja er kontaktperson 



Slagets gang: 

 

• Udendørs leg 

• Saftevand og frugt/kiks 

• Bibelhistorie 

• Bøn og Sang 

• Kreativ leg 

• Æbletræ 

 

Se nærmere……. 



Udendørsleg 

Kan være følgende:  

 

• ”Finde-leg” i skoven ved 
missionshuset 

• Banke-banke-bøf 

• ”Lille hund der en, som har taget dit 
kødben” 

• Kælketur 

• ………. 



Kælketur i grusgraven 



Vi fryser kun lidt….. 



Mikkel 



Johannes på vej… 



Klar!! 



Pose som kælk!! 



Saftevand og frugt/kiks 

 

• Vi tænker, at blodsukkeret bør 

holdes oppe på denne tid af  

dagen 

 

• Snakken går godt  

 



Forfriskning 



Filip spiser 



Christian 



Bibelhistorie 

• Vi anvender et tekstsystem, som 

er sponsoreret af  jer – tak.  

• Glade for tekstsystemet 

• Gennemgår tekster som passer til 

højtiderne 

 

 

 



Bibelhistorie 

 

Ilustrationer er nødvendigt: 

• Flonellograf   

• Dublo-figurer  

• Bamser 

• Andre kreative ting 

 



Lene fortæller om Gideons sejr  

over midjanitterne 



Alle de bange soldater skal væk 



Soldater der lægger på knæ og 

drikker vand skal tage hjem 



De sidste 300 skal kæmpe mod 

midjanitterne – og vinder! 



”Min Gud kan alt” 



Kreativ leg 

 

• Papirklip 

• Trylledej 

• Julepynt 

• Lege 

• Så karse 



Vi sår karse 



Vi skriver navn 



Rutsjebane  



Filip med hovedet først 



Jo vildere jo bedre 



Fire mand 



Christian først 



Christian lige landet 



Papirklip 



Erantis, se bagvæggen! 



Mikkel klipper 



Æbletræ 
 

• Hvert barn har et stort æble 

• Hver gang sætter barnet et lille 

æble på det store æble 

• Børnene elsker det 



Kø ved æbletræet 



De har helt styr på hvert æble 



Mikkels tur 



 

Et barn spurgte: ”Hvorfor 

har vi så mange æbler?”  



Vi ønsker os endnu flere børn i 

børneklubben!! 
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Bed…… 

 
 
 

 

- At børnene kan lide at være i 

børneklub 

- At børnene forbliver Guds børn 

- For børnene, som er trætte efter 

en dag en børnehave 

- For os ledere 

 



 

Slut 


