Det er for børn!
Aktiviteter for børn
og familier i efteråret 2018

Præstevang kirke
www.praestevang.dk

Salmer og sjov—rytmik for 1-3-årige
Hver anden lørdag kl. 11-12
Vi skal synge salmer med fagter, danse, lege og hygge
os i kirkerummet. Efter en god halv times sang og leg,
er der mulighed for at puste ud med kaffe og saftevand.
Alle er velkomne. Forældre og bedsteforældre. Søskende. Flinke naboer. Søde tanter og onkler.
Lørdag d. 8. og 22. september.
Lørdag d. 6. og 20. oktober.
Lørdag d. 3. og 17. november.
Det er gratis at være med.

Tilmelding til Lene Christiansen på tlf. 2040 4708
eller på lene.praestevang@gmail.com

Den store Moses
Musicalprojekt for elever i 4.- 5. klasse
Er du glad for at synge og spille teater, så er dette lige
noget for dig! Vi skal opføre Sigurd Barretts bibelmusical ”Den store Moses”.
Vi følger Den Store Moses og hans liv – lige fra han som
barn blev gemt i en sivbåd for at undgå Kong Faraos
barske soldater, hans heltebedrift med at befri sit folk,
israelitterne, fra den onde Kong Farao, og til hans møde
med Gud på Sinai-bjerget med de ti bud.
Der er brug for masser af friske drenge og piger til store og små roller.
Hvor og hvornår?
Præstevang Kirke onsdage kl.15-16.30.
Start: Onsdag d. 5. september til d. 14. november.
I alt 10 gange. (Fri i uge 42).
Præmiere:
Onsdag d. 14. november kl. 17.30.
Bagefter spisning.
Det er gratis at være med.
Har du spørgsmål:
Ring eller skriv til Lene Christiansen på tlf. 2040 4708 eller på lene.praestevang@gmail.com
Tilmelding senest d. 24. august.

Babysalmesang
Vi starter et nyt hold tirsdag d.14. august kl.11-12. Vi
mødes inde i kirken og synger, danser og vugger os
igennem nye og kendte salmer. Babyerne bliver stimuleret og I har mulighed for en rigtig dejlig musikalsk
hyggestund med jeres børn.
Der er kaffe og frugt bagefter.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Lene Christiansen

på lene.praestevang@gmail.com eller på 2040 4708.

