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 Egebæk-Hviding Børneklub 

Hele januar hører vi om David og hans liv 

17 januar Vi spiller memory, med noget som vi kan spise 

24 januar Vi laver ting med Play Mais 

31 januar Så bygger vi med modellervoks 

I februar hører vi om Davids søn Absalon og Davids liv slutter 

7 februar Så skal der males fastelavnstønde 

21 februar Vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller 

28 februar Måske kan vi lave en guldsmed på en klemme 

Hver gang hører vi noget fra Bibelen. Bøn og sang er også en fast del af vores børneklub.  

Tilbuddet er for dig som er mellem 3 og 9 år og finder sted på Rønnevej 3 i Hviding fra 16.00 – 17.00   

Venlig hilsen  Marianne og Gunhild. 

Tlf. 75445616  eller borneklub@lm-ribe.dk  

Mere information om hvad lm-kids er findes på lm-kids.dk Du kan også finde Hviding børne-
klubs program på www.lm-ribe.dk 

I maj hører vi om, at Jesus møder sine disciple. 

2 maj Så skal vi spille stor memory i haven og ha gang i nogen spande 

16 maj Skovtur i LUNDEN ved hovedvejen mellem Egebæk og Hviding med for-
skellige lege 

23 maj Sæbebobler og leg i haven 

30 maj Bål i haven måske med pandekager 

De sidste tekster er Jesu farvel til sine venner, og Helligårnden som gave. 

6 juni Vi skal på bondegårdstur i Sdr Farup 

13 juni Skattejagt i haven 

20 juni Udflugt og sommerafslutning på en legeplads i Ø Vedsted 

I april hører vi om hvad der skete i påsken 

4 april Vi vil så karsefrø i noget som ligner en klovn 

11 april Så skal vi høre historien om lille Ib 

18 april Vi tager på legepladsen på Rønnevej 

25 april Nu vil vi prøve med stigegolf 

I marts hører vi noget om hvad der skete før påske 

7 marts Så skal vi ha en stopdans m.m 

14 marts Noget med en hammer og en dåse og måske noget der skal tegnes 

21 marts En rigtig spilledag  


