Juniorklub
er for dig som går i 3. klasse og til du er 15 år.
Juniorklub
er hver mandag kl. 18.30 – 20.00.
Vi får saft & kage, hører bibelhistorie,
synger, laver kreative ting og meget andet.
Ledere er:
Britta Nielsen, tlf. 25533753.
Henning Nielsen, tlf. 21437178.
Ønsker du at blive afhentet på hjemadressen,
så kontakt en af lederne.
Du er velkommen, det er helt gratis!!!
Email: lm.svaneke@gmail.com
Internet: www.lm-svaneke.dk
www.lm-bornholm.dk
www.dlm.dk
www.svanekeinfo.dk/luthersk_mission

BEMÆRK NYT TIDSTPUNKT:
Mandag kl. 18.30 – kl. 20.00

Tallene skal kun passe lodret og vandret,
ikke på skrå!

Navn:

______________________________

Adresse:

______________________________
______________________________

Telefon:

______________________________

Opgaven skal
afleveres senest
mandag d. 20. 01. 2020.

Lidt om Luthersk Mission:
LM’s formål er, at mennesker må høre Bibelens
budskab og komme til tro på Jesus som Guds
søn og verdens frelser.
LM er en uafhængig organisation med en del
ansatte, men langt de fleste opgaver varetages
af ulønnede.
Der arbejdes blandt børn, unge og voksne ca.
120 steder i Danmark, ligesom der drives
missionsarbejde i udlandet.
I Danmark driver LM friskoler, en højskole,
4 efterskoler samt radioarbejde.
Året rundt samles børn, unge og ældre på LM’s
lejrsteder.

PROGRAM FOR:
Januar, februar, marts
april, maj og juni 2020
Luthersk Mission
Klippegade 2, Svaneke.

Januar:
d. 06.

d. 13.
d. 20.
d. 27.

Nytårsfest.
Tag gerne mindst en
pakke med til en værdi af
5-10 kr.
Vi graver i Bibelen.
Byvåben.
Klemmer jeg dig?

Februar:
d. 03.
d. 10.
d. 17.
d. 24.

Vil du ha´ et klem?
En klemme på næsen.
Vi graver i Bibelen.
Ingen juniorklub (Vinterferie).

Marts:
d. 02.
d. 09.
d. 16.
d. 23.
d. 30.

Vi skal være sunde.
Fælles junior på
Petersskolen (nærmere
informationer følger).
Vi får besøg.
Påsken nærmer sig.
Vi graver i Bibelen.

April:
d. 06.
d. 13.
d. 20.
d. 27.

Ingen juniorklub (Påskeferie).
Ingen juniorklub (Påskeferie).
Hårdt som beton.
Vi spiller.

Maj:
d. 04.
d. 11.
d. 18.
d. 25.

Vi bager.
Vi graver i Bibelen.
XO.
OX.

Juni:
d. 01.
d. 08.
d. 15.

Ingen juniorklub (Pinseferie).
Vi graver i Bibelen.
Vi varmer op til sommerferie i Skippergade 5.

Tirsdag d. 23. kl. 18.00
Skt. Hans hos familien
Kofoed i Vestergade 29.
August:
d. 17.

Vi starter op igen...

