THISTED KIRKE
FOR BØRN
og

BØRNEFAMILIER
---- Forår 2019 ---KONTAKT
Kirkekontoret
Tel: 97 92 24 71
thisted.sogn@km.dk
og
Kirke-og kulturmedarbejder
Margrethe Højlund
Tel: 40 33 43 66
mh@thisted-kirke.dk

***

Børnetime
-med efterfølgende spisning i kirkecenteret-

*
Tirsdag d. 22. januar kl. 17 v. Gitte Ishøy
Onsdag d. 20. marts kl. 17 v. Anne-Mette Grønborg
Onsdag d. 8. maj kl. 17 v. Anne-Mette Grønborg
Tilmelding til spisning senest 48 timer før Børnetimen på Kirkekontoret.
30 kr. pr. voksen. Børn spiser med gratis.

Børnetime er 35-40 minutters kirke med forkyndelse gennem sang, fortælling, leg og
bøn på børns vilkår. Under en børnetime kan der være både sjov og andagt. Kirken
kan rumme os alle – og præster kan have mange måder at udtrykke sig på! Det vil vi
gerne at børnefamilierne i Thisted Sogn oplever. Efterfølgende tilbyder frivillige ved
Thisted Kirke dejlig hjemmelavet aftensmad for et symbolsk beløb. Der er mulighed
for leg, snak og uforpligtende fællesskab efter måltidet.

Familiegudstjenester
*
Tirsdag d. 5. februar: Kyndelmisse kl. 19 for større børn og konfirmander
Søndag d. 3. marts: Fastelavnsgudstjeneste kl. 14 v. Gitte Ishøy
Søndag d. 14. april: Palmesøndag kl. 10
- med minikonfirmandafslutning v. Kirsten Haaber

Babysalmesang
Babysalmesang er enkle salmevers, der synges i fællesskab for og med babyerne. Vi
bruger fagter, dansetrin, stof der bølger og bevæger sig, paraplyer med farver og
bjælder, alt sammen poetiske, sansestimulerende midler der fanger små børns
opmærksomhed. Babysalmesang er for alle – uanset sangstemmen! Ansvarlig for
forløbet er kirke-og kulturmedarbejder Margrethe Højlund med hjælp fra 2 frivillige.

NYT HOLD STARTER TIRSDAG d. 15. januar 2019.
Hver TIRSDAG kl. 10 i kirken
til og med d. 9. april - undtagen uge 7 og 8.

For babyer mellem 3-10 mdr. og 1 forældre.
Du kan tilmelde dig løbende.

Tilmelding: mh@thisted-kirke.dk

DE SMÅ SYNGER
Hvorfor ikke droppe ind i kirkecenteret lørdag formiddag kl. 10 når du alligevel er
ude at købe ind?
Én gang i måneden er der musikalsk legestue for de 1-5 årige hvor også
bedsteforældre er velkomne. Elisabeth Eriksen, der er frivillig ved Thisted Kirke og
pædagog, synger og spiller og tilbyder enkle sanglege som alle kan deltage i.
Bagefter er der kaffe, juice og småkager, samt legemuligheder for børnene.
Datoer:

LØRDAG kl. 10
2. februar
9. marts
6. april
4. maj
INGEN TILMELDING!

Thisted kirke på Facebook: www.facebook.com/ThistedSogn
Kirkens hjemmeside: www.thisted-kirke.dk

