Program for juniorklubben i Rønne
Dr. Kabells Vej 12A, 3700 Rønne
Tirsdage fra kl. 16.30 - kl. 18.00
2022
August
16: Vi starter op igen efter en dejlig sommerferie. Forfriskning: Ruben
23: BOBLEN kommer på besøg og vi starter kl. 1600 på Dr. Kabells Vej 12A.
30: Vi er sammen med juniorerne fra Østerballe
og vi får besøg af efterskoleforstander Søren Andersen
Forfriskning: lederne

September
06: Fællesmøde kl. 17 med spisning
Søndag 11: Høstgudstjeneste i LM-kirken
Vestbornholm kl. 1030. Der er spisning af medbragt
mad og efterfølgende er der indsamling til ”Projekt
Julehjælp” som er vores indsamlingsprojekt i år. Der
bliver forskellige konkurrencer og aktiviteter.
Alle er velkomne
13: Vejen. Husk bibel og gerne penge til indsamling
Forfriskning: Isabella og Caroline
19: Mandag, fællesjunior i Årsballe. Vi kører fra
missionshuset kl. 1830 og er hjemme igen kl. 2100
20: FRI
27: Fotosafari. Forfriskning: Selma

Oktober
04: Fællesmøde kl. 17 med spisning
11: Vi får besøg af Bodil. Forfriskning: Kristina
18: EFTERÅRSFERIE
25: Vi besøger brandstationen. Vi mødes på Falckstationen, Ved Lunden
9, 3700 Rønne
FRE-SØN
28.-30: Juniorweekend – program kommer senere

Jeg skal på Juniorweeekend
på LM-lejren i Pedersker.

VIL DU MED??

November
01: Fællesmøde kl. 17 med spisning
08: Vejen. Husk bibel og gerne penge til indsamling.
Forfriskning: Andreas og Jonas

15: LMBU medlemsmøde/generalforsamling – voksne
må gerne følges med de mindste børn.
22: Vi skal være lidt kreative.
Forfriskning: Andre, Liam og Jannick

29: Vejen. Husk bibel og gerne penge til indsamling
Forfriskning: Isabella og Caroline

December
06: Fællesmøde/adventsfest kl. 17 med spisning – julefrokost.
Tag selv mad med som passer til jeres familie + lidt ekstra. Sættes til buffet
13: Julebanko og juleafslutning.
Alle børn tager 1 pakke med til ca. kr. 10,+ slik for ca. kr. 10 til fælles spise. Ikke for store ting.
Søndag 18: LM-Kids julefest kl. 1500
Indbydelse kommer senere.
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Januar
10: Nytårsfest med børneklub
kl. 1630-1830

Vi glæder os til at være sammen med jer.
Hver den 1. tirsdag i måneden – som hovedregel – er der fællesmøde, hvor I som familie kan komme til
møde kl. 1700. Kl. 1800 er der spisning, hvor I kan blive mætte for kr. 25, - pr. person over skolealder.
Så er I som forældre også fri for at lave mad den dag. Ca. kl. 1845 til kl. 1930 er der samling igen med
lovsang, frie vidnesbyrd m.m.
Tjek gerne, hvor nogle af jer er sat til at have forfriskning med. Hvis det ikke passer ind, så byt eller sig
det til mig.
Evt. spørgsmål kan rettes til Ruben Due Pedersen
Mail: mr@pedersen.mail.dk
Tlf. 4156 1220
LMBU er en selvstændig forening med egen bestyrelse og vedtægter. Derfor ønsker vi, at så mange som
muligt, er medlemmer og melder sig ind for at støtte vores lokale arbejde. Det koster kun kr. 75 pr. År.
Alle alder kan være medlemmer.
For hvert medlem under 25 år, får LMBU på landsplan over kr. 1000,- pr. Medlem.
Lokalt får vi også noget støtte, bl.a. fra kommunen.

