
I Børneklubben Spiren bliver der hver tirsdag solgt lodsedler, de koster
1 kr pr. stk. En del børn har 5 kr med, men det er helt frivilligt. Der er mu-
lighed for at vinde en lille ting. Overskuddet går til et indsamlingsprojektet
“børn hjælper børn”. LM-Kids missionsprojekt har i 2020 og 2021 underover-
skriften “Leg med Tempoline” og har fokus på Tanzania. Børnene får gennem
de årlige missionsprojekter et indtryk af og forståelse for børns vilkår i andre
dele af verden.

Følg med på www.lmbu.dk og vælg det Røde hjerte LM-kids. Program for 2. halvår 2021

Velkommen i SPIREN

Luthersk missions Børneklub
På Høgevej 3 i Videbæk

• For børn fra 3 år

• Vi mødes hver tirsdag kl. 16:15 – 17:30
• Vi begynder med saftevand og kage
• Vi synger sammen
• Vi hører fra Bibelen
• Vi leger/hygger og måske går vi en tur
• Vi deler os i 3 grupper:

—Lopperne (de yngste)
—Radiserne (ca. 5 år – 0. kl.)
—Rødderne (1. kl. – 2. kl.)

• For yderligere information, tjek www.lmvidebaek.dk eller
• Kontakt Marianne Heldgaard 22 33 98 58



August

17.08 Opstart — vi finder selv på tekst i grupperne/Opstart — vi finder selv
på tekst i grupperne

24.08 Brylluppet i Kana/Brylluppet i Kana

31.08 Den blinde Bartimæus/Den blinde Bartimæus

September

07.09 Opvækkelsen af enkens søn/Opvækkelsen af enkens søn

14.09: Vennedag
Noas ark/Noas ark

21.09 Vi starter på Fadervor/Vi starter på Fadervor

28.09 Komme dit rige/Komme dit rige

Oktober

05.10 Ske din vilje/Ske din vilje

12.10 Giv os i dag/Giv os i dag

19.10 Efterårsferie

26.10 Forlad os vor skyld/Forlad os vor skyld

November

02.11 Led os ikke... Matt. 6/Led os ikke... Matt. 6

09.11 For dit er riget/For dit er riget

16.11 Himmelen/Himmelen

23.11 Gud skaber verden/Gud skaber verden

30.11 Advent — at vente Jesus/Advent — at vente Jesus

December

07.12 Gabriel på besøg hos Maria/Gabriel på besøg hos Maria

14.12: Juleafslutning
Julenat — Jesu fødsel/Julenat — Jesu fødsel


