Gudstjenester & koncerter
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NB: Står der ikke person-navn ved
gudstjenesten ledes den af Peter Noer

Tors. 21. maj: Kristi Himmelfart.
9.00 Mollerup v. Joan Holck
Søn. 24. maj: 6. s. e. Påske.
9.00 Dragstrup v. Mette Dencher
Søn. 31. maj: Pinsedag.
10.30 Frøslev m. dåb.
Man. 1. juni: 2. Pinsedag.
10.00 Ovtrup Stadion. Pinsegospel
Søn. 7. juni: Trinitatis Søndag.
9.00 Mollerup v. Steen Sunesen
Lør. 13. juni:
10.30 Ovtrup. Konfirmation
Søn. 14. juni: 1. s. e. Trinitatis.
10.30 Dragstrup m. dåb.
Søn. 21. juni: 2. s. e. Trinitatis.
10.30 Frøslev. Konfirmation
Søn. 28. juni: 3. s. e. Trinitatis.
9.00 Dragstrup v. Steen Sunesen
Søn. 5. juli: 4. s. e. Trinitatis.
9.00 Ovtrup v. Steen Sunesen
Søn. 12. juli: 5. s. e. Trinitatis.
14.00 Sogneparken.
Søn. 19. juli: 6. s. e. Trinitatis.
10.30 Mollerup.
Søn. 26. juli: 7. s. e. Trinitatis.
9.00 Dragstrup v. Steen Sunesen
Søn. 2. august: 8. s. e. Trinitatis.
10.30 Frøslev.
Søn. 9. august: 9. s. e. Trinitatis.
10.30 Ovtrup.
Tirs. 11. aug.: Friluftsgudstjeneste
19.00 Dragstrup. Harmonika-musik.

Søn. 16. august: 10. s. e. Trinitatis.
10.30 Mollerup.
Søn. 23. august: 11. s. e. Trinitatis.
9.00 Frøslev v. Steen Sunesen
Tirs. 25. august: Sang og Musik
19.00 Dragstrup
Søn. 30. august: 12. s. e. Trinitatis.
9.00 Ovtrup v. Steen Sunesen
Søn. 6. sept.: 13. s. e. Trinitatis.
9.00 Mollerup v. Steen Sunesen
Søn. 13. sept.: 14. s. e. Trinitatis.
10.30 Ovtrup. HØST.
Lør. 19. sept.:
10.00 Dragstrup. Konfirmation
Søn. 20. sept.: 15. s. e. Trinitatis.
9.00 Frøslev v. Steen Sunesen
Søn. 27. sept.: 16. s. e. Trinitatis.
10.30 Ovtrup.
Ons. 30. sept.: Skriftemål & Nadver
19.00 Frøslev v. Peter Krabbe-Larsen
Søn. 4. oktober: 17. s. e. Trinitatis.
9.00 Mollerup v. Steen Sunesen
Søn. 11. oktober: 18. s. e. Trinitatis.
10.30 Frøslev
Søn. 18. okt.: 19. s. e. Trinitatis.
14.00 Dragstrup. Efterårsmøde.
Søn. 25. oktober: 20. s. e. Trinitatis.
10.30 Ovtrup. BUSK m. spejdere
16.00 Frøslev. BUSK m. konfirmander
Søn. 1. nov.: Alle Helgen.
10.30 Mollerup. Festgudstjeneste.
14.00 Dragstrup. Mindegudstjeneste.
Søn. 8. nov.: 22. s. e. Trinitatis.
14.00 Teatersal. Limfjordsvej 95.

NB: Der er kirkebil til alle gudstjenester i de fir e kir ker .
Kirkebilen bestilles dagen før hos Midtmors Taxi på tlf. 9776 7676
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Kirkebladet
Forår &
Sommer 2020

Orienteringsmøde:

Torsdag 6. august kl. 19.30
i konfirmandstuen, Elsøvej 250, Frøslev.

Valgforsamling:

Tirsdag 15. september kl. 19.30
på tidl. Rovvig Efterskole, Vestermarken 12, V. Jølby.
”Påsken er en symfoni” s. 2.
Menighedsrådsvalget 2020: s. 3
Dåb og Vielse: s. 9
Konfirmander: s. 10
Juniorkonfirmander: s. 10
Begravelser: s. 10
Personnøglen: s. 11
Gudstjenestelisten: s. 12

Glimt fra sognehistorien: s. 4-5
Samtale-café: s. 9
Sang & Musik i kirkerne: s. 5
Spejderne: s. 6
Babysalmesang: s. 6
Tirsdagshjørnet: s. 7
Indre Mission s. 8
Filmaften s. 8

www.frøslev-pastorat.dk
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Personnøglen
Menighedsråd
Ansatte

Præstens spalter

Påskesymfonien.
På grund af Corona-virusset blev
påsken 2020 helt anderledes.
Vi kunne ikke fejre påskeugen, som
vi plejer, men påskeugen er fantastisk.
Påsken har mange helligdage, og
hver af dem har sit eget præg, og tilsammen udgør de en hel symfoni påskesymfonien.
Palmesøndagen er ouverturen, den
festlige optakt til påskesymfonien.
Skærtorsdag er den blide sats, der
fortæller om nadveren, Kristi kærligheds tegn.
Langfredag er den langsomme, tunge sats, som ikke er til at ryste af sig
igen, når man først for alvor har hørt
den - og forstået, at det også var for
mine synders skyld, Jesus led og døde på korset.
Påskedag hører vi den festligste del af
påskesymfonien om Jesu opstandelse
påskemorgen, og hvad det betyder for
os af liv, glæde, håb, livsmod og livslyst.
Anden påskedag er finalen, der vil
slå opstandelsestemaet fast for os.
Ligesom der er en nøje sammenhæng i enhver ordentlig symfoni, er
der også en fin sammenhæng i påskesym-fonien.
Ingen af satserne er til at undvære.
Derfor skal vi helst i kirke under
alle disse helligdage, så vi rigtigt fatter, hvad Gud i sin nåde har til os
gennem påskehøjtiden.
Det har vi i år været forhindret i.
Derfor vil jeg ekstra gerne dele disse refleksioner med jer.

Jeg har skrevet en sang over disse
tanker på den kendte melodi:
Dejlig er den himmel blå.
Påsken er en symfonien.
Mel: Dejlig er den himmel blå.

1. Påsken er en symfoni.
ugen fuld af Guds magi.
Palmesøndag kongen hyldes
Folk af tro og mod opfyldes.
Kongen elsker dig og mig.

Gravere:
Frøslev-Mollerup-Outrup:
Ejvind Krogh
Dragstrup:
Anne Dorthe Riis
Gravermedhjælpere:
Hanne Vestergaard
Henning Riis

29 60 04 02
23 80 63 39
60 14 49 51
23 43 30 06

51 15 95 05

Dåbsklub: (ulønnede)
Kirsten & Axel Nielsen

40 93 59 13

Organister:
Henrik Mørch-Nielsen
Annelise R. Sekkelund

97 76 96 96
51 17 36 67

3. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi.
Lange fredag Jesus testes.
Højt på korsets træ han fæstes.
Døde der for dig og mig.

Kirkesangere:
Thomas Erbs
Svend Andersen
Lizette Gad

23 83 75 91
97 76 91 75
97 74 19 80

4. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi.
Påskemorgen slukker sorgen
Takken går mod himmel-borgen.
Dødens evig’ magt blev brudt.

Sognepræst Peter Albek Noer
Elsøvej 250, Frøslev 7900

5. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi
Mandag vores fremtid tegnes
Evigt liv for os opregnes
Gud opvækker dig og mig.
NB: Vi skal synge salmen pinsedag for at samle op på den højtid
vi ikke kunne mødes i kirkerne.
Peter Noer

21 97 76 20
24 67 88 30
22 64 01 93
21 74 45 72
30 61 68 46
23 95 59 27
51 21 44 90
22 64 50 27
23 23 10 34

Desuden deltager medarbejderrepræsentanten:
Arne Silkjær
51 15 95 05

I hele pastoratet:
Kirke– og kulturmedarbejder:
Arne Silkjær

2. Påsken er en symfoni;
ugen fuld af Guds magi.
Torsdag fødders farver skifter
Jesus nadveren indstifter.
Han betaler nu for os.

Anders Holmgaard, Majgårdsvej 11
Anna Jensby, Friskolebakken 24
Bodil Pedersen, Vestmorsvej 54
Irma Drejer, Østervang 68
Karin Villadsen, Foldagervej 4
Leo Sørensen, Kjeldgårdsvej 32
Peder Bunk, Råghøj 50
Tina Søe Hansen, Dragstrupvej 117
Peter Noer, Elsøvej 250

Præster:
23 23 10 34

Funktioner:
Formand:
Anders Holmgaard
Kasserer:
Bodil Pedersen
Kirkeværge: Outrup & Dragstrup:
Peder Bunk
Kirkeværge: Frøslev & Mollerup:
Irma Drejer
Kontaktperson til de ansatte
Leo Sørensen
Fmd. for Aktivitetsudvalget
Karin Villadsen
Sekretær
Tina Søe Hansen

21 97 76 20
22 64 01 93
51 21 44 90

21 74 45 72
23 95 59 27
30 61 68 46
22 64 50 27

E-mail: pno@km.dk
Fast afløser for sognepræsten
på ferie- og fridage (fredage):
Steen Sunesen, Lødderup.

Menighedsrådsmøde:
97 72 18 41

i konfirmandstuen, Elsøvej 250.
9. juni

Næste kirkeblad - deadline.

Kirkebladsudvalget udgøres af Leo Sørensen og Peter Noer med sidstnævnte som
redaktør og layout-mand. Bladet trykkes af Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen på
Mikkelsbakke, Tæbring. Næste kirkeblad udbringes senest tors. 15. oktober 2020.
Har I særlige ønsker til det kirkeblad, bedes I give besked senest ons. 23. sept. 2020
til Peter på tlf. 2323 1034 eller e-mail pno@km.dk
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Konfirmationer.

Orienteringsmøde tors. 6. august

Side 3

Ovtrup lør. 13. juni kl. 10.30
Andreas Villadsen, Foldagervej 4.
Frøslev søn. 21. juni kl. 10.30
Jasmin Lysgaard Jørgensen, Hedevej 1
Mette Margrethe Bæk, Elsøvej 203
Dragstup lør. 19. sept. kl. 10.00
Sigurd Hangaard Pedersen Gudiksen
Dragstrupvej 103
Sæt gerne flag og gør dagene ekstra festlige

Juniorkonfirmandundervisning
Nyt!
Juniorkonfirmandundervisningen
bliver på nu på en ny måde.
Det bliver en sommerskole i samarbejde med Sydvestmors Pastorat i den sidste uge af skolernes sommerferie, for
dem der skal begynde i 4. klasse.
Tirs. 4. aug. kl. 8-15:
Tema: Skabelse, vand og dåb.
Sted: Agerø kirke

Ons. 5. aug. kl. 8-15:
Tema: Jul, påske, pinse.
Sted: Dragstrup kirke
Tors. 6. aug. kl. 8-15:
Tema: Det dobbelte kærlighedsbud.
Sted: Karby kirke.
Søn. 9. aug. kl. 10.15-13:
Gudstjeneste og diplomoverrækkelse
Sted: Redsted kirke og kirkehus.
Kontakt: Arne Silkjær 5115 9505.

Bisættelser og begravelser
Afdøde

Folkekirkemedlemmer, i pastoratet der er døde
siden sidste
kirkeblad
- samt folkekirkemedlemmer,
der er bisat fra en
af pastoratets
kirker i samme
periode.

Dragstrup kirke 28. december:

Elly Pedersen

Frøslev kirke 27. marts:

Jens Kristen Overgaard Bekhøj
Ovtrup kirke 1. april:

Jens Søndergaard

Mollerup sogn 6. april:

Yrsa Frøslev

Dragstrup kirke 30. april:

Ejler Mouritsen

Frøslev Pastorats
menighedsråd inviterer til
offentligt orienteringsmøde
i forbindelse med
menighedsrådsvalget 2020.
Det foregår torsdag 6. august
kl. 19.30 i Konfirmandstuen,
Elsøvej 250, 7900 Nykøbing M
Orienteringsmødet afholdes sammen med
det årlige menighedsmøde.

Dagsorden for orienteringsmødet:
1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode og orientering om det
kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab
samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering
om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Orienteringsmødet har til formål at sikre
åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsarbejdet og at give information om
valget til menighedsrådet, som afholdes på

Valgforsamlingen
tirs. d. 15. sept. 2020 kl. 19.30
på det tidl. Rovvig Efterskole
Vestermarken 12, Vester Jølby.

Menighedsrådet bruger bl.a. orienteringsmødet til at undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på efterårets valgforsamling.
Det gør dermed menighedsrådet i stand til
at tage initiativer til at rekruttere nye kandidater i god tid inden valgforsamlingen.
Stil op til dit lokale menighedsråd – og få
indflydelse på din kirkes liv i fremtiden.
Kom og hør mere om, hvordan du kan
være med til at gøre en forskel og aktivt
medvirke til fællesskabet i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes
ledelse.
Vi arbejder for at sikre de bedste rammer
for en levende og relevant folkekirke,
hvor du kan være med til at bestemme,
hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale
sogn.
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Glimt af sognehistorien på traktormuseet

Outrup Sogns lokalhistorie vises
og fortælles på Traktormuseet.
Efter at museet i 2019 indrettede et
lokale til servering for op til 54 personer, som er en busfuld, var der
nogle tomme vægge, som var oplagte til at opsætte lærer og kordegn
Svend Andersens indsamlede dokumentation omkring hændelser og
personer som havde deres oprindelse i Outrup Sogn.
Det drejer sig om 3 temaer:
Jens Peter Nielsens beretning fra
krigen i 1864 – fra indkaldelse, under kampene og til den ydmygende

hjemsendelse og til slut oprejsningsfesten på ”Fruergård” for de 12 hjemvendte veteraner fra Outrup Sogn.
Selve krigen i 1864 og baggrunden
herfor er naturligvis også beskrevet
så læserne får en forståelse for beslutningerne der blev taget, herunder
Dannevirkes rømning.
Mors blev i øvrigt også besat af tyske
tropper og morsingboerne skulle bespise og underholde disse i ca. 14 dage før tyskerne igen hastede efter den
flygtende danske hovedstyrke som
var på vej til Frederikshavn for at blive evakueret til Sjælland. Mors stillede 650 mand til krigen. 61 faldt, dog
ingen fra Outrup.

Dåb

Vielse
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Corona-udfordringerne
har desværre udsat 3 dåb
- men én festlig dåb fik vi!

Frøslev kirke 9. maj:

Ovtrup kirke 12. januar:

Carl-Henrik Overgaard Enevoldsen

Alexander & Karen
Plith-Kjær Nielsen

Samtale-café - om det at være menneske
Vi har lanceret et nyt tiltag på Frøslev Skole:
Samtale-café - om det at være menneske.
Vi har haft to rigtig gode aftner om hhv.:
Hvad er lykke?
og Tilgivelsens glæder.
Efter et oplæg samtaler vi om emnet.
Vi har foreløbigt flg. emner i spil til sådanne
aftner:
Lykke, tilgivelse, barmhjertighed, kærlighed,
død, natur, frihed, angst, skam, valg, tro,
ensomhed.

Til efteråret fortsætter
Samtalecaféen:
Tidsrum:
Kl. 19.00-21.00
Sted:
Frøslev Skole.
Elsøvej 240
Ledere:
Anders Kobberø.
Peter Noer
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IM’s Program
- åben for alle!

Filmaften.

Glimt af sognehistorien på traktormuseet
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På grund af Corona-situationen er
der pt. ikke lagt program.
Kontakt: Bodil Pedersen 2264 0193
I anledning af 75 år for befrielsen
havde vi sammen med borgerforeningen arrangeret foredrag med
Tove Uth.
Tove Uht, er datter af Jens Toldstrup,
en af de mest kendte danske modstandsmænd!
Hun fører hans historie videre ved at
fortælle om hans bedrifter, og ikke
mindst om, hvordan det var at have en
modstandsmand som far.
Foredraget at UDSAT og vi håber, at
det kan gennemføres senere på året.
Brødremenigheden og Christiansfeld
Peter Noer giver historiske glimt, krydret med filmklip, anekdoter - og fællessang. Fre. 9. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen i Frøslev, Elsøvej 250

Sang og musik
Version 2.0 af det succesrige fælles
provsti-projekt Alle kirker synger:
”Sang og musik i kirkerne”:
Programmet begynder kl. 19.00 og
varer 75 min. plus forfriskning.
Måske: Ons. 1. juli i Sejerslev
Tirs. 25. aug. i Dragstrup kirke.
Ons. 2. sept. i Redsted kirke.
Tirs. 6. okt. i Jørsby kirke
Tors. 12. nov. i Skallerup kirke
Gratis entre og forfriskning.

Denne film er baseret på en virkelig historie, og den tilhører en
række af nye amerikanske kristne trosfilm, som er baseret på
virkelige hændelser.
Titlen hentyder til handlingen
på to planer: For det første er
der en central begivenhed, som
er filmens omdrejningspunkt.
Drengen John er enebarn og lever hos sine forældre Joyce og
Brian et helt almindeligt teenageliv. Ved et uheld falder han
igennem isen på en lokal sø en
vinterdag og drukner. Vi følger
et intenst forløb om at få ham til
live igen 48 timer efter ulykken
Filmen på 116 min. vises i
konfirmandstuen, Elsøvej 250,
Tirs. 29. sept. kl. 19.00-21.30

Et andet tema er Husmandsbevægelsen, som oprindelig havde
sit udspring i Thy, men hurtigt
kom til Mors. Outrup Husmandsforening var den første forening
på Mors og det blev også den forening som lukkede sidst. Denne
forening har gennem tiderne haft
flere ildsjæle, stifteren Kristen
Søndergård, som boede på Kjeldgårdsvej i et nu fjernet husmandsbrug og dennes søn, den legendariske Andreas Søndergård som
blev formand for samtlige Jyske
Husmænd. Han var en eftertragtet
taler. Som sådan var han også til
møde i Odense, hvor han fik et
slagtilfælde og døde få dage senere. På dette tidspunkt boede
han i det nuværende spejderhus
på hjørnet af Vestmorsvej og Hedevej. Det var den største begravelse nogensinde på Mors. Da de
første i ligtoget havde nået Outrup Kirke havde de sidste endnu
ikke forladt hjemmet for at gå ad
den rosenbesmykkede vej til kirken. Af senere formænd kan nævnes Kresten Søndergaard, kaldet
Frøsang og sidst Arvid Thomsen.

Det tredje tema omhandler Outr up
Kirke. Her udstilles originaltegningerne
fra Outrup Kirke udført af Johannes Grøn,
som var skoleleder på Outrup Centralskole fra 1970 – 1991.
Disse tegninger blev bragt i kirkebladet
med tilhørende tekst af sognepræst Holger Jørgensen.
Undertemaerne i denne del af udstillingen
omhandler f.eks. gravstederne og eftermælerne for føromtalte personer. Mange
af disse sten er stadig bevarede på kirkegården, enten på gravstederne eller i lapidarierne. Bl.a. omtales proprietær Breinholt, den vidt berejste forlagsboghandler
Hans Chr. Houmøller og lærer Vestergård
som var en af fortalerne for jernbanen
over Mors med en sidebane til Sdr. Herred samt flere andre.
Temaerne er overskuelige og for den interesserede er det muligt at få et kortfattet
tilbageblik på sognet og dets ildsjæle gennem de sidste næsten 200 år. Teksterne er
redigeret og skrevet af Hans Larsen.
Museet har åbent fra den 26. juni til 30.
aug. Der betales normalentre. Efter aftale
kan museet også besøges udenfor åbningstiderne.
NB: I forlængelse af høstgudstjenesten
13. sept. er der frokost på traktormuseet.
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Særligt for børn, unge og forældre.
Babysalmesang
Vi vil gerne tilbyde babysalmesang. Vi gør det sammen nabopastoraterne.
Babysalmesang er både sang og
musik, bevægelse og
rytmik for babyer, med
udgangspunkt i salmer.
En musikalsk start i livet er dannelse for livet.
Vi vil synge og danse og vugge
salmernes stemning med de
små, så de kommer til at opleve
med sanserne.
Sang og musikkundskaber er
ingen forudsætning.

Spejderhuset på Hedevej 4, Ovtrup.

Nedenstående tidspunkter er gældende
når vi igen må mødes.
Spejdermøde (fra. 4. kl):
Tirsdage kl. 18.30 - 20.30
Bæver- og ulvemøde: (0. + 3. kl):
Torsdage kl. 17.00 - 18.30
Vi ønsker at flest mulig bliver spejdere og
får den gode oplevelse det er.
Så hvis du har lyst til at være med, er du
meget velkommen.
Gruppeleder: Jens Martin Villadsen
2194 4134
Spejderleder: Thea Kristensen
6024 3811
Ulveleder:
Jens Martin Villadsen
2194 4134
Bæverleder: Bente Nørgaard
2047 7245
For yderligere info:
Facebook: Sydvestmors spejderne

Du skal medbringe en dyne,
som dit barn kan ligge på, så
sørger vi for resten.
Hvem: Babyer fra 0 - 10 mdr.
og deres forældre.
Sted: Karby kirke eller på
Hvidbjerg plejehjem.
Tidsrum - kl. 10 - 11
Det bliver på torsdage ved
sognepræst Anna-Marie Sloth
i Sydvestmors Pastorat.
Datoerne fastlægges senere.
Vil du gerne med, så kontakt:
Peter Noer,
tlf. 2323 1034,
e-mail: pno@km.dk
Oplys: dit eget og dit bar ns
navn, barnets alder,
dit mobilnummer, e-mail og
adresse.

Deltagelse er gratis.

Særligt for børn, unge og forældre.
BørneBongo
Velkommen til BørneBongo

Aldersgruppe fra 1 år - 4 år.
BørneBongo er et musikalsk
tilbud for jeres børn med forældre, bedsteforældre.
Datoer og tidsrum er ikke aftalt endnu - men indtil nu har
det været kl 16.45-18.00
Vil du gerne med, så kontakt:
Birthe E. Silkjær,
tlf. 4015 4131, e-mail:
basilkjaer@hotmail.com
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Tirsdagshjørnet!
I Kirkehuset, Vindbakken 16, 7970 Redsted
Tirsdagshjørnet er en børneklub, som er et
tilbud for børn fra 4 år og opefter.
Vi mødes hver tirsdag i lige uger fra kl.
14.45 – 16.00 (Skoleferier undtaget)

Pinsegospel
2. pinsedag - man. 1. juni:
Ovtrup Stadion kl. 10-12.
På grund af Corona-situationen
bliver Pinse-Gospel i år
”Drive in” på Ovtrup Stadion,
Hedevej 6:
Kl. 10.00 Gudstjeneste med
sognepræst Peter Noer (liturg)
&
Hans
Jørn
Østerby
(prædikant) og Iversen Band.
Kl. 11.00 Koncer t med Iver sen Band og Hans Jørn Østerby.
Hans Jørn Østerby har til stor
glæde for mange tit gæstet Pinsegospel og Jesperhus Gospel.
Iversen Band for midler det
kristne budskab, med humor,
selvironi og skæve betragtninger - tilsat vestjysk pop/rock.
Bandet har sine rødder i
Iversen Band har gennem de
sidste 30 år, givet ca. 1000 koncerter.

De større børn giver vi et ansvar, ved at inddrage dem i planlægning og medvirken ved
forskellige aktiviteter.
I mere end 120 år (1. apr. 1896), har børneklubben i Redsted formidlet budskabet om
børnenes værdi i Guds øjne til børn i området.
Det er vort ønske, at vi fortsat må give” det
største til de mindste”, så de kan få kendskab
til biblen og dets budskab. Til glæde og opmuntring i vores moderne tid.
Vi gør det gennem fortælling, drama og leg.
Det er vigtigt for os, at der også er plads til
“hyggesnakken” med børnene. Det er i disse
situationer, børnene virkelig stiller “de store
spørgsmål.” Vi sørger for, at der hver gang
er saftevand, kage m.v.
Klubben er medlem af DFS (Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler)
Evt. spørgsmål kan stilles til Arne på
tlf. 5115 9505 eller arnesilkjaer@outlook.dk
Ledere: Berit Højgaard,
Gudrun Noesgaard,
Arne Silkjær 5115 9505

