
 

Fællesmøder i Kirkehuset.  Tirsdagsklub på Christinelystskolen 

Juniorklubben på Nis Petersens vej 24 Se her på siden 

Luthersk Missions Ungdom. Mødes i private hjem. 

Samfundslejr/ Udflugt. .   Bibelkreds.   

 

Velkommen i  

 

 

 

 

 

Efteråret 

 2013 

 

 

Lidt om 

Juniorklubben 

Vi mødes hver onsdag mellem 19 og 21 i 

 kælderen på Nis Petersens Vej 24. 

JUNIORKLUBBEN er for ALLE fra 4. kl. -  

og det er gratis at være med. 

Vi er sammen for at hygge os, synge, Vi er 

sammen for at hygge os, synge, snakke og 

have det sjovt, men også for at høre mere 

om Bibelens Gud og lære Ham bedre at 

kende. Derfor er der hver aften en andagt.  

Vi nyder også altid en forfriskning, inden  

vi går hjem. 

På gensyn 

onsdag 

kl. 19 -21 

 



 

 

 

JUNIORKLUBBEN er tilknyttet Luthersk  

Mission (LM i Lemvig 

Hvis du gerne vil vide mere om 

JUNIORKLUBBEN, er du velkommen til at 

komme på besøg en aften. Du må også  

gerne kontakte en af os ledere. 

Venlig Hilsen 

Lene  61303994 

Jens Ole  9782 3946 

Hans  9786 3433 
  

  

 

 

- vi glæder os til at se dig!  

     Program Efteråret 2013. 

August 

D. 14. siger vi velkommen til nye og gamle  

juniorer og hygger os sammen. 

 

D. 21. er vi i kælderen og undersøger,  

hvad Jesus ville sige med  

lignelsen om sædemanden. HUSK  

din junior-bibel.  

  

Samfundslejr på Hemmet Strand 

d. 23.-25. august. Flere oplysninger og  

program hos Jens Ole. 

 
D. 28. deltager vi i Byløbet. Bagefter går  

vi op i klubben og hygger os. 

 



September 

D. 4. er det lignelsen om den gældbundne  

tjener, vi læser. HUSK din junior-bibel. 

 

D. 11. tager vi en tur til stranden.  

Du må gerne tage en pose med  

til at samle spændende ting i.  

Vi mødes ved kælderen kl. 19.  

 

Fredag d. 13. er der familiemøde med  

fællesspisning i Kirkehuset kl. 18.00.  

Tilmelding til Jens Ole. 

D. 18. skal vi være  

kreative med strand 

fundene. Tag meget  

gerne en limpistol med.  

D. 25. er der ingen juniorklub, men: 

 

Fredag d. 27.  

tager vi turen  

til Solgården  

i Tarm til  

Young Praise 

 

Oktober   

D. 2. kører vi en tur i  

skoven og hører  

krondyrene brøle.  

Vi mødes i kælderen  

kl. 19. 

 

D. 9. undersøger vi den kendte lignelse  

om den barmhjertige samaritaner. HUSK 

din junior-bibel. Der bliver også mulighed  

for at begynde på nogle kreative projekter –  

bl.a. et bibelomslag til junior-biblerne.  



 

 

 

D. 23. er det lignelsen om den fortabte  

søn, vi skal læse - HUSK din junior-bibel.  

Vi fortsætter også i  

det kreative hjørne. 

 

D. 30. forbereder vi  

Juniorernes Dag 
 

November  

LØRDAG D. 2. NOV.  

JUNIORERNES DAG  

PÅ SOLGÅRDEN!!!  

D. 6. er der ingen juniorklub i kælderen. 

D. 13. finder vi lignelsen om den rige  

mand og Lazarus i junior-biblerne. Mon  

ikke vi også skal have gang i krea-hjørnet  

igen? 

 
D. 20. besøger vi  
Redningsringen. Vi mødes  
i kælderen kl. 19. 

 

D. 27. læser vi om kongesønnens bryllup.  

HUSK din junior-bibel. Vi skal selvfølgelig  

også hygge, spille og måske gøre  

bibelomslagene færdige. 



 

December  

D. 4. er der filmaften hos Rachel og Lene.  

Vi mødes på Fabjergvej 80 kl. 19. 

 

Fredag d. 6. er der familiemøde med  

fællesspisning i Kirkehuset kl.  

18.00. Tilmelding til Jens Ole 
 

D. 11. finder vi  

juleteksterne i  

junior-biblerne.  

 

D. 18. er der juleafslutning hos Rachel  

og Lene med æbleskiver og ris a’lamande.  

Husk en pakke til  

20 kr. Vi mødes  

på Fabjergvej 80  

kl. 19.00.  

 

 

 

 
og på gensyn d. 8. januar 2014 

Du er velkommen til julefesten i Kirkehuset lørdag  
d. 28. december kl. 19, 
- og det er for hele familien. 
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