
Vinding Søndagsskole 

• Er for ALLE børn fra de starter i børnehave og opefter. 

• Er en flok voksne, som glæder sig til at være sammen med en flok glade børn om 

det glædelige budskab. 

• Er en håndsrækning til oplæring i den kristne tro. 

• Er tilknyttet ”Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler”. 

• Er medarrangør af familiegudstjenester i Vinding Kirke. 

 

Hvor? i missionshuset, Langgade 23. 

 

Hvornår? ca. hver anden søndag fra kl. 10.15 – 11.15. Hvis der samtidig er gudstjeneste 

kl. 10.30, vil der være en voksen hos børnene indtil forældrene kommer fra kirke. 

 

Hvorfor? for at lære mere om Gud og Jesus. 

 

Hvordan? vi hører om Gud og Jesus gennem kreativ bibelfortælling, nye sange og gamle 

salmer, bøn, leg, løb, tegninger, drama og meget mere. I søndagsskolen er vi delt op i to 

grupper med følgende ledere: 

 

Børnehavebørn:   0. kl. og opefter:  

- Charlotte Obel  -   Susanne Lauridsen 

- Signe Lyskjær  -   Jenny Didriksen 

- Karen Margrethe Byskov  

- Charlotte Breinholt 

 

 

 

 

 

 

 

Dato Gruppe 1 
Børnehavebørn 

Gruppe 2 
0.kl. og opefter 

Januar 
Søn. d. 12.1. Bibelens opbygning. Hvem skrev egentlig bibelen, og hvorfor er den 

verdens mest solgte bog? 

Ons. d. 22.1. Gud og guf i Vinding kirke kl. 17.00 
Søn. d. 26.1. LANG søndagsskole kl. 10.15-11.45 

Sammenhæng mellem GT og NT. Er Bibelen en eller to bøger? 
Hvorfor er det både fra GT og NT, vi skal høre tekster? Er GT 

nødvendig? 

Februar 

Søn. d. 2.2 Jesus læser i skriften 
(Jesus som 12-årig i templet) 

Søn. d. 9.2. Sognelejr på Sædding efterskole - program følger  
(Ingen søndagsskole) 

Søn. d. 23.2. Fastelavnsgudstjeneste i hallen kl.14.00 

Marts 

Søn. d. 8.3. Fastelavn - Jesus faster i ørkenen 

Søn. d.15.3. Gratis søndagsskoleudflugt til Baboon city, Herning. 

Nærmere information kommer senere. 

April 

Ons. d. 1.4. Gud og guf i Vinding kirke kl. 17.00 

Søn. d. 5.4. Palmesøndag  

Søn. d. 19.4. Josefs liv 
Lang  Søndagsskole kl. 10.15-11.45 

Maj 

Søn. d. 3.5. Kristi himmelfart og missionsbefalingen 

Juni og juli 

Søn. d. 1.6. Pinse: Pinsedag 

Søn. d. 14.6. Søndagsskoleafslutning med/efter gudstjeneste i kirken 
 - program følger 

D. 20.6 - 21.6. Krummelejr - Humlumstrand 

D. 27. - 29. Børnelejr 1 - Humlumstrand 

D. 1.7. - 3.7. Børnelejr 2 - Humlumstrand 

 

 
 

Der betales kontingent på 75,- pr. år. Pengene går til 

materialer til kreative aktiviteter, sangbøger osv. 

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, kan du kontakte 

Karen Margrethe Byskov. Tlf.: 30257053 


