Thisted Kirke for børn og børnefamilier
Børnetime:
Torsdag d. 22. august kl. 17.00 v. Gitte Ishøy
Tirsdag d. 8. oktober kl. 17.00 v. Benne T. Holwerda
Onsdag d. 20. november kl. 17.00 v. Benne T. Holwerda.

Børnetime er for børn og deres familier i alle aldre. Vi starter med musik, sang og fortælling i kirken. Det er
en mini-gudstjeneste for familien, der også kan rumme sjove overraskelser, som når der pludselig er
levende kyllinger oppe ved alteret! Kirkemusen Noa byder velkommen! Efter børnegudstjenesten i kirken
er der spisning i kirkecenteret for de som har tilmeldt sig. 30 kr. pr voksen og børn spiser gratis med.
Hjemmelavet aftensmad, serveret og tilberedt af kirkens frivillige! Der er tid til leg og forældresnak
bagefter.

Familiegudstjenester
*Familiehøstgudstjeneste søndag d. 22. september kl. 10.00.
*Afslutning med minikonfirmanderne søndag d. 10. november kl. 10.00.
*Adventsgudstjeneste søndag d. 1. december kl. 10.00 – med deltagelse af FDF-orkesteret.
Til familiegudstjenesterne fyldes kirken af musik og festlig deltagelse fra rigtig mange børn og unge.
Det er en stor oplevelse, hvor vi fejrer nogle mærkedage i kirken som ”Høsten” og ”Kirkeårets begyndelse
d. 1. søndag i advent”.

Babysalmesang:
*Et nyt hold babysalmesang starter op i uge 34 TIRSDAG d. 20. august kl. 10.00 i kirken.
*Det kører 8 gange hver tirsdag undtagen i uge 42 og 37 frem til og med uge 43.
Hvornår det næste hold starter op oplyses i oktober måned.
Babysalmesang er salmesang med bevægelse, fagter og dans, der giver babyer og deres forældre en ny og
stimulerende oplevelse af fællesskab og nærvær i Thisted Kirkes rammer. Der er også tid til hvil og
afslapning med de små, samt samvær og snak over en kop kaffe eller et glas juice efterfølgende. Du
behøver hverken kunne synge eller huske salmevers udenad for at deltage.
For babyer og forældre fra 3-9 mdr. Tilmelding hos kirke-og kulturmedarbejder Margrethe Højlund:
mh@thisted-kirke.dk . Ved mange tilmeldinger kan der skabes 2 hold.

De små synger
De små synger er 4 lørdage i efteråret kl. 10-11 for børn fra 1-4 år og en eller flere af deres
familiemedlemmer.
Det er en musikalsk legestue i kirkens rammer, ledet af pædagog og frivillig ved kirken Elisabeth Bækgaard
Eriksen. Efter 30 minutters legestue er der hygge, leg og samvær. Vi har været en 11-13 familier hver gang
hele det foregående år. Man er velkommen både som forældre og som bedsteforældre. De små synger er
uden tilmelding og finder sted i Thisted Kirkecenter over for kirken.
Lørdag d. 7. september
Lørdag d. 5. oktober
Lørdag d. 9. november
Lørdag d. 7. december.

Kirke-og kulturmedarbejder
Margrethe Højlund

