
September: 
Mandag d. 2.  
Anna Mette og Ruth byder velkommen efter sommerferien. 

 
Mandag d. 9. Leg og hygge på græsplænen på Alstedvej 7, 
                       (hos Anna Mette) Mødes og hentes samme sted ☺ 
 
Mandag den 16. 
Vi sælger lodsedler. Mødes og hentes hos Ruth, Mejerivænget 3 
 
Mandag d. 23. – ingen juniorklub 
 
Mandag d. 30. En aften med kreativiteter 
 
OBS – OBS: Denne aften sidste dato for tilmelding til overnatning 
den følgende weekend !! (se info til forældre. ) 
 
Oktober: 
Fredag d. 4. – Lørdag d. 5. Overnatning hos Kate,  
Nørremarksvej 2, 7160. Vi mødes ca. 17.30 og 
slutter efter morgenmad lørdag morgen. Yderligere info senere ☺ 

 
Mandag d. 7. Ingen juniorklub  
 
Torsdag d. 10. kl. 17.15 
Familieaften fælles med alle, der kommer i missionshuset. Tag hele 
familien med, men du er også velkommen, selvom dine forældre 
ikke kan komme..... Maden koster 25 kr. for voksne, gratis for børn.  
Børne / juniorkonsulent Britha Møller  fortæller mm. 
 
Mandag d. 14. Efterårsferie 

 

Mandag d. 21. Kate har noget spændende "i ærmet" ...... 
 
Onsdag d. 23. En aften med forskellige aktiviteter – bl.a. banko 
og flødebollekast m.m. – nærmere info følger 
 
Mandag d. 28. Vi tager en tur i Thyregod 
badeland. Denne aften får vi brug for et 
par forældre til at hjælpe med at køre. ☺ 
 
November:  
Mandag d. 4. Forældre / søskende aften. Som vanlig kl. 18.30, 
hvor vi har lidt mad på bordet...TILMELDING SENEST fredag d. 1. 
nov. til Ruth  
Tag de forældre med, der har mulighed og lyst for at deltage i en 
hyggelig aften med forskellige leg og konkurrencer. 
 
Mandag d. 11 . Vi laver bolsjer samen med Lena 
 
Mandag d. 18. Vi får besøg af Britha, og glæder os til, hvad hun 
har af spændende indslag 
 
Mandag d. 25. Kom og se, hvad aftenen bringer  
 
December: 
Mandag d. 2. Vi julehygger og Oda hjælper os med at lave 
juledekorationer ...tag en lille skål, asiet eller andet med til at 
lave dekoration på 
 
Mandag d. 9. Ingen junior klub 
 
OBS - Torsdag d 12. Vi klipper julepynt, og pynter juletræ til jule 
og nytårsfest D 3 JANUAR 2020.  



Orientering til forældre: 
 

Tørring juniorklub er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.  
Mottoet er : ”Det største til de mindste”. Vi ønsker at bringe 
bibelens budskab til junior i et sprog, de kan forstå. Vi håber at 
de oplever at få nogle gode, sjove, indholdsrige og hyggelige 
aftner, samtidig med at de får en oplevelse af, at hver enkel har 
stor og uendelig værdi. 
 
 Vi er taknemmelige for I giver os lov at være sammen med jeres 
børn i juniorklubben. Grundet ledermangel og ønsket om at lave 
noget specielt for teen-gruppen, vil der være "klubfri" nogle 
enkelte aftener, så kik godt efter datoer. 
 
Af samme grund er det også af stor betydning for os, at vi får 
tilmelding, hvor det er nævnt samt at der er nogle, der har 
mulighed for at køre, den dag, vi skal til Thyregod – giv gerne 
besked til Ruth 
 
I forhold til overnatning den 4. – 5. oktober, har vi besluttet, at 
der skal være tilmeldt minimum 4 ved deadline, for at det 
gennemføres. 
 
Kontingent:   For et helt kalenderår – 75,00 kr. 
 Der udover et lille ekstra beløb i forbindelse  
                        med overnatning 
 
De bedste hilsner fra Anna Mette og Ruth 
 
Kontaktperson: Ruth Jensen 27280845 
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