Krea-klubben (Voksne)
For alle der har lyst til hyggeligt samvær krydret
med krea. Alt det vi producerer sælger vi
til fordel for sognenes Indiensprojekt,
hvor vi hjælper børn til en bedre skolegang.
Vi starter med formiddagskaffe og lidt brød.
Materialer og formiddagskaffe står kirken for.
Torsdag i ulige uger kl. 9.30 i Hørby Sognehus.

Sogneeftermiddag (Voksne)
En hyggelig eftermiddag hvor programmet
spænder vidt, og kan bestå både af taler og
underholdning. Undervejs er der kaffe, og der
er altid fællessang på programmet. Sogneeftermiddagene foregår i Hørby Sognehus.
Første tirsdag i måneden er der sogneeftermiddag kl. 14.00 eller Sogneaften kl. 19.00.

Læs meget mere om alle vores aktiviter på vores hjemmeside:
http://www.skaeve-hoerbysogn.dk

AKTIVITETER

for hele
familien
i Skæve og Hørby Sogne
Skæve Kirke

Hørby Kirke

Badskær Kirke

For mere info:
Kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Maria Kajgaard
på mail: maria@skaeve-hoerbysogn.dk eller tlf.: 20974763

Hørby Sognehus

Babysalmesang (0-12 måneder)

Gospel for børn (0. - 3. klasse)

En hyggelig stund i kirken for mor/far og baby,
hvor nærværet er i centrum. Vi synger salmer
og sange, laver fagter, vifter med tørklæder
og blæser sæbebobler. Vi danser til salmerne,
kigger på englen og oplever kirkerummet.
Bagefter slutter vi af med kaffe og brød.
Hver onsdag kl. 10.00 i Skæve Kirke.

Vi danser, leger og synger glade børnesange
med masser af fagter og bevægelse.
Vi starter hver gang med en lille forfriskning.
Børnene bliver hentet på Hørby skole og følges
tilbage til bussen og SFO efter kor. Vi synger
med til Fortælletime og børnegudstjenester.
Hver torsdag kl. 14.10 i Hørby Sognehus

Musikalsk legestue (9 måneder til 3 år)

Minikonfirmand (3. klasse)

Legestue for dagplejere, forældre og børn.
Vi tumler, danser, leger og bruger vores krop til
musik og sang. Vi synger sjove børnesange og
salmer og spiller på forskellige instrumenter.
Vi slutter af med kiks og frugt.
Hørby Sognehus: Tirsdag kl. 10.00 i ulige uger.
Klubhuset i Dybvad: Tirsdag kl. 10.00 i lige uger.

Vi hører om forskellige ting fra bibelen bl.a.
dåb, nadver, jul, påske og pinse. Vi synger,
hygger, leger, spiller skuespil og er kreative.
Vi besøger kirkerne i sognet og er med ved
forskellige gudstjenester. Minikonfirmanderne
hentes på skolen og følges derover igen.
Onsdag kl. 13.15 i Hørby Sognehus

SalmeBongo (1-5 år)

Kirkekor (fra 4. kl.) Ungdomskor (fra 7. kl.)

SalmeBongo er en forlængelse af babysalmesang. Vi synger salmer med hele kroppen, spiller på rytme-instrumenter og blæser sæbebobler. Vi hører en lille historie fra bibelen, danser
og leger. Kom sammen med mor/far.
Sidste torsdag i måneden kl. 16.30-17.15
i Hørby Sognehus.

Vi synger på dansk og engelsk, rytmisk og
traditionelt, solo og flerstemmigt – men det
vigtigste er at have det sjovt med at synge
sammen. Koret medvirker til en del gudstjenester og koncerter og laver også musicals,
tager på korstævner og overnatning.
Hver torsdag kl. 19.00 i Hørby Sognehus

Kirkens fortælletime (Familier)

Kirkebandet Optimum (Unge)

En kort gudstjeneste for børn i alle aldre. Her
synger vi, hører historier fra bibelen, leger eller
går på opdagelse i kirken. Børnekoret “Gospel
for børn” optræder og synger glade børnesange. Når fortælletime er slut spiser vi pasta
og kødsovs sammen.
Torsdag kl. 17.30 i Skæve Kirke.

En gruppe af unge som bl.a. spiller på trommer,
guitar, bas og klaver. Vi synger og spiller
rytmiske sange, både på dansk og engelsk.
Vi medvirker til forskellige gudstjenester og
arrangementer og koncerter i kirken. Nogen
gange sammen med de andre kor i kirken.
Hver mandag kl. 19.00 i Hørby Sognehus

