Kontaktpersoner
Hjembæk/Svinninge
Elsebeth D. Kruse,
Sognemedhjælper
tlf. 23 83 67 77
Asbjørn Hansen, præst
tlf. 61 27 28 46
Jyderup/Holmstrup
Agnete Hansen
tlf. 51 21 30 33
Kundby
Lene Wadskær, præst
tlf. 27 20 41 34
Skamstrup/Frydendal
Tove Andersen, lærer
tlf. 21 20 53 66
Mørkøv/Stigs Bjergby
Johannes O. K. Kristensen, præst
tlf. 59 27 51 47
Kirsten Lund Chr., lærer
tlf. 59 27 55 36

2017

Sådan går dagen
Kl. 9.00:

Samling på Sognefogedgården
Flaghejsning og morgensang
i Mørkøv kirke

Kl. 10.00: Aktiviteter på gården
Kl. 12.00: Frokost (medbragt mad)
Kl. 13.00: Udendørsaktiviteter
(boldspil, lege, bål)
Kl. 14.30: Afslutning
(sange, forfriskning)
Kl. 15.30: Hjemkørsel
Den sidste dag (torsdag d. 3. aug.): familiebesøg og afslutning fra kl. 18.00.
Husk: Børnene skal medbringe madpakke og drikkelse hver dag.

Tilmelding

mailes til : elsebethkruse@hotmail.com

Navn ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Forældres telefon ………………………………………………………………………………………………………
E-mail adresse …………………………………………………………………………………………………………….

Sommerkirke
Tirsdag til torsdag 1., 2. og 3. august
Fællesprojekt for kirkerne i Hjembæk/Svinninge, Jyderup/Holmstrup, Kundby,
Skamstrup/Frydendal, Stigs Bjergby/Mørkøv.
Vi tilbyder de børn, der skal op i 3., 4. og 5. klasse at komme til sommerkirke i den sidste
uge af skoleferien. Mange af børnene har været minikonfirmander, og vi vil gerne bevare
kontakten med dem ved at lave nogle spændende og hyggelige dage sammen.
Sommerkirken er for ALLE børn i de nævnte klasser.
Sommerkirken afholdes i Mørkøv Kirke og hos Kirsten og Jørgen Lund Christensen på

Sognefogedgården, Mørkøv Kirkeby 24.
På gården er der hest, hund, katte, køer, høns og gode fri-arealer til at lege på.
Vi skal i kirke og høre en god historie. Om formiddagen har vi kreative værksteder med
bl.a. bagning, syning, billedværksted og bueskydning.
Om eftermiddagen er der bl.a. madlavning på bål, halmhulebygning, traktorkørsel, sejlture i
robåd, opgaveløb, fri leg på gården.
Den sidste dag, torsdag den 3. august, inviteres forældre og søskende til at komme og
se, hvad vi har lavet i dagenes løb. Vi starter kl. 18.00 i Mørkøv Kirke med børnegudstjeneste, som børnene har været med til at forberede. Herefter serveres der kaffe
og kage. Børnene bliver i sommerkirken hele denne dag og har fået aftensmad, inden
forældrene kommer.
Tilmeldingen skal mailes til elsebethkruse@hotmail.com. Husk venligst alle oplysningerne
fra tilmeldingsblanketten. Har man ikke mulighed for at maile, sendes tilmeldingsblanketten til Elsebeth D. Kruse, Strandbakken 67, 4400 Kalundborg
Tilmeldingsfrist er 26. juni!

Fødselsdato og Klasse efter ferien ……………………………………………………………………….

Af pladshensyn er der begrænset deltagerantal. Pladserne fordeles efter ”først til mølle”
– princippet. Alle får direkte besked senest 3 dage efter, tilmeldingen er modtaget.

Skole …………………………………………………………………………………………………………………………….

Vi glæder os til at se mange børn og få nogle gode dage sammen.

Vi kommer i alt ca. …….. børn og ca. …….. voksne til afslutningen.
Hvis du har transportproblemer, sæt kryds
Billeder af mit barn må gerne bruges i medier/i kirkeblad/på hjemmeside
Forældreunderskrift …………………………………………………………………………………………………

På vegne af præster og menighedsråd i De ni sogne
Sommerkirkeudvalget:

Elsebeth Dyekjær Kruse (sognemedhjælper) Tlf. 23 83 67 77
Asbjørn Hansen (præst) Tlf.: 61 27 28 46
Tove Andersen (frivillig) Tlf. 21 20 53 66

