Værd at vide:
Juniorklubben siger velkommen til ALLE børn fra 3. klasse og ind til man
konfirmeres – dvs. til og med 7. klasse.

Program for efteråret 2019

Hvis der ikke står andet i programmet, starter vi kl. 18:30 og slutter kl.
20:30. Se også www.hedenstedim.dk
Vi mødes hver gang i Hedensted Missionshus på Bækketoften 1 i
Hedensted. Juniorklubben er en del af Indre Missions klubarbejde i
Hedensted. Vi ønsker at give juniorerne gode oplevelser gennem
spændende aktiviteter samt at formidle det kristne budskab.
Kontingent er 100 kr. pr. halve år, og det dækker oftest alle aktiviteter.
Beløbet opkræves via mail til forældrene med kontooplysninger.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til:
Peter på 2924 8344
Kenneth på 7674 0400
Markus N. på 2386 9004
Rebekka på 4010 8332
Vi glæder os til at se DIG!

KLUBBEN
i Hedensted

Vi glæder os til at se DIG
– og ta’ altid gerne en ven med 

August

Oktober

19. Opstartsaften med hygge v/ Daugaard Strand.
Husk påklædning til vejret. Afgang kl. 18.30
26. Temaaften og leg

7.
14.
21.
28.

September
2.
9.

Vi kører cross
Lodseddelsalg. Vi mødes kl. 18.00 og slutter aftenen af med
McDonald’s burgere
16. Vi laver god mad over bål. Hav lidt appetit med :-)
23. Der kommer en hemmelig gæst på besøg…
30. Temaaften og leg

Vi ta’r i hallen. Husk indendørstøj.
Efterårsferie
Kreativ aften – vi laver keramik
Temaaften og leg

November
4. Det perfekte minut
8.-10. Juniorlejr fra fre-søn på Lyngsbo.
Gælder for 4.-6. klasse.
Husk tilmelding fra 1. juli 2019
11. Tur i svømmehallen. Vi mødes kl. 18. Husk badetøj.
18. Filmaften i vores egen bio m. popcorn
Medbring DVD-film
25. Temaaften og leg

December
2.
9.

Vi får pip og laver fuglemad
Juleafslutning m. pakkeleg.
Medbring 2 pakker á maks. 10 kr.

