
Børneklubben  SPIREN 
Velkommen i Børneklubben SPIREN. Vi mødes om tirsdagen fra kl. 16.00 til kl. 17.10 i 
Skolegade 20, Tarm. Vi får lidt at spise og drikke, og så hører vi Bibel-historier så du kan lære 
Gud bedre at kende. Det er lidt forskelligt fra gang til gang, hvad vi ellers laver, men det kan 
være at synge, lege, få besøg, spille spil eller bold, være kreativ og andet.  

P.g.a. færre ressourcer i ledergruppen vil der cirka hver fjerde tirsdag 

IKKE være børneklub. 

Herunder kan du se, hvilke dage vi mødes i efteråret 2020:  

Oktober: 

06/10 Om Fadervor: ”Forlad os vor skyld” 

13/10 EFTERÅRSFERIE 

20/10 Besøg af Morten Degn (Alberts far) 

27/10 Hvem er stærkest? Om en styrkeprøve  

 

November: 

3/11 Gud er kreativ, han skaber alt muligt. 

10/11 INGEN BØRNEKLUB 

17/11 Besøg af Karen Sulkjær 

24/11 Besøg af Kirsten Østerby som fortæller om Hanukka 

December:   1/12 Der er Børneklub       

8/12 Julefest for hele familien fra kl. 16- 18.30. 
Nærmere info følger. 

SPIREN hører under Luthersk Mission, og er for 3-
10 årige børn. 

Har du spørgsmål må du gerne kontakte Hanne Karlsen, 50577442 
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