
Fredag d. 7. februar kl. 17 - ca. 19 
 

GUDSTJENESTE for hele familien 

Kort gudstjeneste for hele familien v.  
Daniel Vigtoft Jakobsen, hvor børnene fra 
klubben medvirker.  
Efter gudstjenesten er der aftensmad i 
sognegården. Pris: Kr. 30,- for voksne, 
børn gratis, ekskl. drikkevarer.  

Der er ingen tilmelding.  

 
Søndag d. 23. februar kl. 14.00 
 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
Kort gudstjeneste for hele familien v.  

Daniel V. Jakobsen, hvor man gerne 
må komme udklædt. Derefter tønde-
slagning i krypten. Når tønderne er 
slået ned, er der boller, saft og kaffe 
samt underholdning for hele familien i 
Sognegården ved Ballonprofessor 
Bobbel.  
 

Entré for tøndeslagning, fastelavns-
bolle og underholdning: 30 kr. for børn og 
voksne. 
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Club Enghøj er en børneklub for børn fra 4-14 
år. Til jul og om foråret spiller vi musical som 
afslutning på sæsonen, og her er alle børn med i 
forberedelserne og på scenen. Hver fredag ef-
termiddag begynder vi med fælles rundkreds 
med sang og bibelfortælling. Vi synger fødsels-
dagssang for de børn, som har haft fødselsdag 
siden sidst.  
Efter en forfriskning med saft, frugt og kage 

fra nogle af børnene, bliver vi delt i 
grupper efter alder, hvor vi leger bå-
de ude og inde, tegner, laver bolsjer, 
spiller spil, maler æsker og andre 
sjove aktiviteter.  

Vi mødes hver fredag kl. 15.30 - 17.15, 
undtagen i skolernes ferie. 
 

I Club Enghøj kan man tage en mønt med til at 
putte i Hugo og Hugoline. De er sparebamser, 
som bliver sendt rundt hver fredag. Pengene 
sendes til ”Fremtids-børn”, et udviklingspro-
jekt, som bl.a. hjælper børn til at komme i skole 
i Asien og Afrika. Fra efterårssæsonen i 2019 
sendte vi 828 kr. 
 
Det koster ikke noget at gå i Club Enghøj, ud-
over at man bager en kage eller boller engang 
imellem, samt hjælper til med opstilling af sce-
ne til vores musicals og oprydningen bagefter. 
Vi opfordrer til at børnene lader deres mobil 
blive hjemme, da det er en mobilfri klub. 

 Overnatning 
Vi har igen hyggeaften og overnatning for 
solfangere (inkl. dem, som er 9 år d. 1. sept.) 
fra fredag d. 15. maj kl. 16 til lørdag  
d. 16. maj kl. 9.30. Vi vil ikke afsløre her,                 
            hvad der skal ske, men sæt  
   k       kryds i kalenderen og få mere 
  information senere.  
  Det bliver bare hygge... 



 

Kære piger og drenge 
 

velkommen til en ny sæson i Club Enghøj  
 

fredag d. 10. januar 2020 kl. 15.30 – 17.15 
 

   Efter en dejlig juleferie håber vi, at du er klar igen. Nye børn mellem 4 og 14 år er meget velkomne. Vi begynder hver           
 samling i rundkreds, hvor vi synger sammen og hører, hvad nogle af personerne i bibelen oplever. Det er nogen af de 
 personer, vi har spillet musical om gennem årene. Første gang skal alle på et løb indenfor, så vi bliver rystet sammen. 

 Vi ses!  Anne Dorthe, Hanne, Ellen, Nanna, Maria, Frederik Jø, Anna, Celine, Magnus, Frederik Ju, Cecilie R, Daniel, 
 Mads, Linea, Sarah, Anna Ingeborg, Cecilie og Britta 

  Britta Nedergaard Hansen     tlf.  2940 5659  

  Cecilie Møller Hellemann  tlf.  2423 0501                        Enghøj Kirke  tlf.  3033 7044 

 SPIRER (4 - 5 årige):  
Skal bl.a. tegne, lege sjove lege, lave fiske-
bowle, regnbuesky, sjove dyr og insekter og 
meget andet. 

Spirerne er også med i Jonas musicalen, 
hvor de synger og danser. 

SOLSIKKER (6 - 8 årige): Hver gang vælger 
man mellem en evt. udeaktivitet, spil eller 
lave kreativ indendørsaktivitet.  
HUSK varmt tøj. 

Skal bl.a. kreere kort, lege sjove lege, klippe 
og klistre, bage, måske kælke, spille spil og 
meget mere.  
Solsikkerne er med i Jonas musicalen, hvor de 
synger og danser. 

SOLFANGERE (fra 9 år): Har roller og danse 
i Jonas musical. Roller udleveres d. 17. jan. 

Skal bl.a. bage, spille spil, bygge en snemand 
samt øve roller og danse til 
vores musical. 

 

  JONAS MUSICAL lørdag d. 25. april kl. 14.00 
Tirsdag d. 21. april kl. 19: Vi sætter scene op. 
 

Onsdag d. 22. april kl. 15.30-17: Prøve for skuespillere med 
replikker. 
 

Torsdag d. 23. april kl. 15-17: Prøve for skuespillere med  
replikker og dansere. 
 

Fredag d. 24. april kl. 15.30- 17.30: Prøve for alle.  
 

Lørdag d. 25. april kl. 12.00: Prøve for alle. Kl. 14.00: Opførelse. 
Efter musicalen holder vi ferie indtil d. 4. september 2020 

Club Enghøj 25 år 
 

Fredag d. 21. februar kl. 16.45-17.30 
 

Vi fejrer klubbens 25 års jubilæum. Vi håber 
at se mange af de børn, som har gået i klub-
ben, tidligere hjælpere, forældre, søskende, 
bedsteforældre samt hvem, der har lyst at 
fejre denne festdag med os,  
 

Velkommen til catwalk med børnene, som vil 
vise mange af de flotte dragter frem fra vo-
res musical. Vi glæder os til vise små glimt 
fra de 11 forskellige musical, vi har opført 
gennem årene. Der er fri entré.   


