
En del af: 



HVAD ER TEENKLUBBEN? 
Jelling teenklub er et tilbud til teenagere i Jelling og omegn, som ønsker godt 
fællesskab, og bedre kendskab til kristendommen. Vi samles for at have det 
sjovt, men også for at høre hvad Gud kommer en teenager ved i dag. 
Klubben bliver kørt som en del af IMU, (Indre Missions Unge). 
 

Aldersgruppe? 
6.-9. klasse 
 

Hvor ligger Teenklubben? 
I menighedshuset på 1.sal.  
Menighedshuset 
Bethaniavej 3, 7300 Jelling 
 

Hvornår skal man komme? 
onsdage fra 19.00-21.00 

LEDERE I TEENKLUBBEN 
Karen Høy Jakobsen  
30230789  
 
Daniel Sørensen 
26352487 
 
Jonatan Lindegaard 
22984035 

www.facebook.com/Jellingteenklub 



VIGTIGE DATOER: 

9.januar  OPSTART! 

12.april YOUNG PRAISE! 

13/2 + 17/4 fri 

26.juni  sommerafslutning 

Hvad skal vi lave de an-
dre gange? 

Vi får besøg af spændende talere: Robert 

Svendsen, Niels Mortensen og Peter Bruun 

- indvielsesFEST! for det nye teenklubloka-

le - noget med sne - bagedyst -  hyggeaften 

- fællesskab og fællesspisning                                          

andagt,  bøn, sang og JESUS! 

Hvordan finder  jeg ud 
af hvad vi skal lave? 

Du er VELKOMMEN! 

Vi glæder os til at se 
DIG! 

Det lyder vildt! 

Jeg kommer! 

Du får besked i teen-

klubben, på sms og på 

facebook-gruppen! 



Jesus er hovedpersonen i 
Junior 

 
Vi ønsker at vise dig, hvem han er, og hvad han kan komme til at 
betyde i dit liv. Udover det, er Junior et sted, hvor der skal være 
rart at være, hvor vi hygger os og laver en masse fis og ballade 
sammen.  
De legende, livsglade og løjerlige ledere: 

  Ruth Skov    tlf. 26378337 

  Ida Larsen    tlf. 24642977 

  Jens Eriksen   tlf. 38348886 

  Julie Nørlund Kaae  tlf. 22634389 

 

Hvis du går i 3. - 5. klasse kan du mødes med os hver tirsdag af-
ten kl.19.00 til 20.30.  

Dato Aktivitet 

JANUAR 
8. jan Nytårsopstart 

15. jan På besøg hos en af Juniorerne 

22. jan Musik og sang 

29. jan Rekordaften 

FEBRUAR 
5. feb På opdagelse I bibelen + Børnerådsmøde 

12. feb Vinterferie 

19. feb Løb 

26. feb Den store BAGEDYST 



Dato Aktivitet 

MARTS 
5. marts Fastelavn – husk udklædning 

12. marts På opdagelse I bibelen 

19. marts Bowling - husk 50 kr. 

26. marts Spilleaften 

APRIL 
2. april På opdagelse I bibelen + Årsfest 

9. april Aflyst pga. Aktivitets nat 

12-13. april Aktivitetsnat på Bøgballe friskole. 
Indbydelse kommer senere 

16. april Påskeferie 

23. april Besøg af Britta Bank Møller 

30. april KREA aften 

MAJ  

7. maj Aflyst pga. besøg hos Lindved Juniorklub fredag 

10. maj Besøge Lindved Juniorklub 
Bemærk at det er fredag 18:30 – 21:30 

14. maj På opdagelse I bibelen 

21. maj Besøg af nye Juniorer 

28. maj Drenge-/pigeaften 

JUNI  

4. juni På opdagelse I bibelen 

11. juni Sommerafslutning hos Ole - Hekse  Afgang kl. 18:45 

23. juni Skt. Hans hos Kristian   Rugballevej 166, 7100 Vejle 

21. - 26. juli Sommerlejr Lyngsbo 3. - 7. kl.  Program følger 



Ledere:  

Peter Larsen                               24642955 
Lene Rasmussen    50486063 
Elsebet Lindegaard    26731515 

Jelling Børneklub er for alle børn fra 5år til       
2. klasse! Vi mødes hver mandag i Menighedshu-

set kl.16.15-17.15 

Her hygger vi os hver gang med en forfriskning, 
snakker, synger, leger, laver forskellige aktivite-
ter, tager ud i det fri (når vejret er til det) og 

hører fortællinger fra Bibelen. 

Vil du vide lidt mere og have et mere detaljeret 
program, så kontakt en af nedenstående ledere. 

 

VELKOMMEN! 

 

HYGGE 

ud og 

lege 

Bage 



Hej med dig! 
 

Jeg hedder Anders. Jeg bor i mit lille hus i Menighedshuset. 
 

Hver mandag fra kl. 16.15 til 17.15 kommer der nogle børn, der syn-
ger en masse dejlige børnesange. 
Børnene er fra 0 – 5 år, og de har deres mor eller far med. 

Når de har sunget, kalder de på mig. Så kommer jeg frem fra mit 
lille hus, og én af de voksne fortæller en historie fra Bibelen for 

mig og børnene. Bagefter spiser de kiks og drikker saftevand. De 
leger også sanglege – eller spiller på instrumenter. Engang imellem 
laver de nogle kreative ting, som de får med hjem. 

 
Hvis du kan lide at synge børnesange og måske har lyst til at lære 

nogle nye, så kom og vær med.  
 
Du er MEGET velkommen, og det er gratis at være med!  

Håber vi ses. 
 

Venlig hilsen  
 

 Anders (Hånddukken) 
 

Ledere i Legestuen: 
Lene Rasmussen   50486063 
Elsebet Lindegaard  26731515 

 

 



 

Rejsegilde 

Foto: Jacob Gonge 



”LIVE” fra huset 

Foto: Karen Jakobsen 


