Terminssång:
1. Säg, har du hört om Jesu stora kärlek, hur han kom till jorden
för att frälsa oss? Han led för våra synder, vi går fria. Den
som tror på Jesus slipper nu förgås. Ja, detta glada bud ska
spridas vida ut till alla folk och länder ska det nå. Vi får vara
med och tjäna Herren Jesus i hans verk och han vill alltid med
oss gå.
2. Se, Jesus har ju sagt till sina vänner: Gå till alla folk med
evangelium! Tänk glädjen bliver stor i himlens salar, när syndare
till Gud vill vända om. Ja, detta….
3. Det finns så många fattiga i världen, de behöver hjälp med
kläder, dagligt bröd. Men de behöver också höra ordet om
Jesus, som kan hjälpa i all nöd. Ja, detta…

Coronapandemin:
Vi följer de restriktioner som finns angående den rådande situationen.
Därför är detta program preliminärt och kan komma att ändras. Vid
minsta symptom stannar vi hemma. Detta gäller även oss ledare. Håll
därför utkik efter mejl samma dag. Det kan hända att vi behöver
ställa in eller ändra programmet med kort varsel.
Påminn era barn att tvätta händerna noggrant när de kommer hit.
Fika:
Pga den rådande pandemin så serveras ingen frukt. Ta gärna med en
egen frukt att äta mellan samling och aktivitet. Undantag första och
sista tillfället då vi ska försöka ordna det så ”corona-säkert” som
möjligt.
Kontakt: Gunilla Appell (barnledare)

gunilla.appell@elmnord.se Tel: 0739-703096

FREDAGSKLUBBEN
På Fridhem
HT 2020

För dig som går i åk 1-3

Profeterna –
Guds budbärare
Varannan fredag kl 18:30-20:00

v. 36 4/9

v. 44 Höstlov – Ingen Fredagsklubb!

Ämne: Bibelvandring/skattjakt med tema: ”Sök först Guds rike”
Aktivitet: korvgrillning, skattjakt och vattenballongstävling
v. 46 13/11
v. 38 18/9

Ämne: Profeten Daniel vid Nebudkadnessars hov

Ämne: Bilder av Jesus

Aktivitet: 1. Hallen 2. Pyssel
Aktivitet: Utomhusaktiviteter

v. 40 1/10

v. 48 27/11
Ämne: Profeten Daniel och Belsassars gästabud

Ämne: Profeten Jesajas kallelse

Aktivitet: Julpyssel

Aktivitet: Vi tillverkar pennfodral av petflaskor.

v. 42 16/10

v. 50 11/12

Ämne: Jeremia – profeten som kastades i brunnen

Ämne:

”Gå därför ut i hela världen”!

Aktivitet: Hallen

Aktivitet: Knytis, utmaningar och lekar

