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BØRNEPROGRAMMER

0-4 år

OM AKTIVITETERNE

RYTMIK

Her kan man sammen med en voksen 

være med til at synge, lave musik og 

bevæge sig. Alle sanser er i brug – og 

børnene elsker det! Især når der bruges 

rasleæg, rytmepinde, faldskærm, ærte-

poser og de andre sjove ting, som hører 

en rigtig god rytmik-stund til.

LEGESTUE

Har man en voksen med, så er man 

velkommen i legestuen, hvis man er 0-6 

år. Der kan man lege med Brio-togbanen, 

dukker, plus-plus klodser, Duplo, lege-

køkken, bolde og meget mere. Der er 

også godt for babyer at være, og der 

er legetøj til de helt små også. Der er 

sofaer til de ammende mødre og en 

kurv med bøger til højtlæsning 

for de små.

BABYHJØRNE I DET STORE TELT

I det store mødetelt vil der være en 

sofa forbeholdt babyforældre, der 

har brug for at sidde lidt bekvemt og 

give baby mad. Der vil også være en 

kasse med legetøj til de allermindste.

4-8 år / 8-12 år

OM AKTIVITETERNE

BØRNESANG

Der er fælles afgang for alle børn fra

4-12 år i mødesalen i Hovedbygningen. 

Kom i god tid, for der skal både ud-

stedes billetter, vises pas og igennem 

sikkerhedstjek, inden vi letter.

HOBBY

Du kan komme og hygge med nogle 

kreative voksne og dine venner hver efter-

middag ovenpå i Bjælkehytten. Du kan 

male på sten og lave andre kreative ting, 

som du kan bruge på rejsen eller som kan 

minde dig om, at når du har Gud med på 

rejsen, så ender det godt. Du kan lave ting, 

som kan sælges på markedsdagen, eller 

du kan give din far på farsdag. Du kan også 

tegne og male, eller bare komme og slap-

pe lidt af og hænge ud med dine venner. 

SPORT OG LEG

For de 4-8 årige er der hoppepude og 

snobrødsbål. Ved Bjælkehytten er der 

legeplads med gyngestativ og legehus, og 

verdens største ”sandkasse”, hvor man 

kan grave helt til Kina og blive beskidt fra 

top til tå – og have det noget så fantas-

tisk, når fantasien får frit løb i kreativ 

sandslotsbygning. Ved bålet vil der være 

voksenopsyn. 

For de 8-12 årige arrangerer vi forskellige 

udendørs aktiviteter. Dagens aktiviteter 

oplyses til ”Børnesang”. Vi mødes ved 

SABUS-fl aget på den store 

græsplæne.

TORSDAG 30. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Rytmik
Monica Rytman Behrentz

Dagligstuen

10.00-11.00 Børnemøde
Iben Bidstrup

Dagligstuen

11.15-12.15 Legestue 0-6 år
Lotte Rechter

Dagligstuen

14.30-17.00 Legestue 0-6 år
Fiona Bindesbøll & 
Torunn Jakobsen

Dagligstuen

FREDAG 31. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Rytmik
Anita & Joachim Thortzen

Dagligstuen

10.00-11.00 Børnemøde
Randi Thomsen

Dagligstuen

11.15-12.15 Legestue 0-6 år
Eva Bindesbøll

Dagligstuen

14.00-15.00 Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen

SABBAT 1. JUNI

TID AKTIVITET STED

09.30-10.30 Bibelklub
Nadja Rolandsen (efternavn A-M)
Randi Thomsen (efternavn N-Å)

Dagligstuen
Klasseværelset

10.45-12.15 Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen

16.00-17.30 Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen

TORSDAG 30. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Børnesang 4-12 år
Louise Madsen

Mødesalen,
hovedbygningen

10.00-11.00 Børnemøde 4-8 år
Anette Falk

Mødesalen,
hovedbygningen

Børnemøde 8-12 år
Lasse Bech

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

11.30-12.30 Sport og leg Plænen /sandkassen

14.30-17.00 Sport og leg Plænen / sandkassen

14.30-17.00 Hobby
Doris Svendsen, Michala Faber, m.fl .

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

FREDAG 31. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Børnesang 4-12 år
Louise Madsen

Mødesalen,
hovedbygningen

10.00-11.00 Børnemøde 4-8 år
Camilla Nielsen & Nette Oliver

Mødesalen,
hovedbygningen

Børnemøde 8-12 år
Christina Neesgaard

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

11.30-12.30 Sport og leg

Stenmaling
Doris Svendsen

Plænen / sandkassen

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

14.00-15.15 Sport og leg

Hobby
Doris Svendsen, Michala Faber, m.fl .

Plænen / sandkassen

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

SABBAT 1. JUNI

TID AKTIVITET STED

09.30-10.30 Bibelklub 4-8 år
Pia Handberg Larsen 

Mødesalen,
hovedbygningen

Bibelklub 8-12 år
Nina Klokkervoll

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

10.30-11.00 Servering og sang
Louise Madsen m.fl .

Mødesalen,
hovedbygningen

11.00-12.15 ”Gud med på rejsen“ 4-12 år
Mads Kivikoski & David Henriksen

Udendørs 
(starter i mødesalen)

16.00-17.30 Sport og leg

Hobby
Inger Falk, Inger Flindt, m.fl .

Plænen / sandkassen

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

GUD MED 
   PÅ REJSEN
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