
VIGTIGE DATOER 
FOR HELE FAMILIEN 

 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
FOR HELE FAMILIEN 

Kort gudstjeneste for hele familien v. Daniel 
Vigtoft Jakobsen, hvor man meget gerne må 
komme udklædt.  

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning 
udenfor i år. Når tønderne er slået ned, er 
der boller, saft og kaffe samt under-
holdning for hele familien i Sognegården 
ved klovnen Tapé. 

 

EFTERÅRSSÆSON 2022 
Efter Jonas musical holder vi sommerferie til 
fredag d. 2. september, hvor vi begynder den 
nye sæson. 
Giv gerne besked, hvis du stopper i klubben. 

 

 
CLUB ENGHØJ 
LUKKET GRUPPE 

Går dit barn i klubben er det en god ide, at være 
medlem af den lukkede gruppe Club Enghøj på 
Facebook. Her kommer vigtige informationer 
med kort varsel. 

 
Club Enghøj er en børneklub og kor for børn i 
alderen 4-14 år. 

 
Til jul og om foråret spiller vi musical som afslut- 
ning på sæsonen, og her er alle børn med i for- 
beredelserne og på scenen. 
Hver fredag eftermiddag begynder vi med fælles 
rundkreds med sang og bibelfortælling. 
Vi synger fødselsdagssang 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 både ude og inde, tegner, bag- 
er småkager, spiller spil, maler æsker og 
andre sjove aktiviteter. 

 

 
 

I Club Enghøj kan man tage en mønt med til at 
putte i Hugo og Hugoline. De bliver sendt rundt 
hver fredag og i 2021 har vi sendt 919,50 kr. 
Pengene sendes til ”Fremtidsbørn”, et udviklings-
projekt, som bl.a. hjælper børn til at komme i skole 
i Asien og Afrika. 

 
Det koster ikke noget at gå i Club Eng- 
høj, udover at man bager en kage eller 
boller en gang imellem, samt hjælper til 
med opstilling af scene til vores musicals 
og oprydningen bagefter. 

 
Vi opfordrer til at børnene lader deres mobil 
blive hjemme, da det er en mobilfri klub. 
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Vi mødes hver fredag kl. 15.30 - 17.15 
undtagen i skolernes ferie. 

 
Sommerferie frem til 
fredag d. 2. september 

 
Søndag d. 27. februar 
kl. 14 - ca. 16 

Der er ingen tilmelding. 
Entré: 30 kr. for børn og voksne for tønde-
slagning, fastelavnsbolle og underholdning 

http://www.enghoejkirke.dk/


 
 
 

 
 
 
 
KÆRE PIGER OG DRENGE 
Velkommen til en ny sæson i 
Club Enghøj 

 

 

Efter snart to år med corona og restriktioner, 
håber vi på et mere normalt forår, hvor vi kan 
samles igen i Club Enghøj til spændende oplev- 
elser og udfordringer. 
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 person- 
erne i bibelen oplever. 
Herefter er der forskellige aktiviteter efter alder. 
 
Vi ses! 

 
Anne Dorthe, Hanne, Maria, Frederikke, 
Caroline, Celine, Daniel, Mads, Linea, Sarah, 
Magnus, Frederik, Vera-Marie og Britta. 

 
Britta Nedergaard Hansen, tlf. 2940 5659 
mail: bnh@enghoejkirke.dk 

SPIRER (4 – 5 ÅRIGE): 
Skal bl.a. tegne, lave ispinde-dukker, 
hygge med musiklege, lege sjove lege, 

lave fastelavnsmasker, regnbuesky og meget 
andet. 
Spirerne er også med i Jonas musicalen, hvor de 
synger og danser. 

 
 

SOLSIKKER (6 - 8 ÅRIGE): 
Hver gang vælger man mellem noget 
kreativt, spille spil eller en udeaktivitet. 

HUSK varmt tøj.  
Skal bl.a. kreere flotte karsebakker, fastelavns-
masker, klippe og klistre, lave sjove konkurrencer, 
og meget mere. 
Solsikkerne er med i Jonas musicalen, hvor de 
synger og danser. 

 
 

SOLFANGER (FRA 9 ÅR): 
Har roller og danse i Jonas musical. D. 4. 
februar kl. 15.30 skal solfangerne hente 

deres rollehæfte, så de kan læse hjemme inden 
vi mødes d. 25. februar. 
Er man ikke med i musicalen, kan man vælge en 
inde- eller udeaktivitet. HUSK varmt tøj. 
 
Måske bliver der en hyggeaften for denne 
aldersgruppe engang i foråret, men der bliver 
ingen overnatning dette forår. 

 
Fredag d. 25. februar 2022 
kl. 15.30 - 17.15 

 
JONAS MUSICAL 
lørdag d. 23. april kl. 14.00 

Vi håber det bliver muligt at spille Jonas musical   
i april. Yderligere info kommer. 

 
Tirsdag d. 19. april kl. 19.00: Vi sætter scene op.  
Onsdag d. 20. april kl. 15.30 – 17.30: Prøve for 
skuespillere med replikker og danserne. 
Torsdag d. 21. april    kl. 15.00 - 17.30:  Prøve for 
skuespillere med replikker og danserne. 
Fredag d. 22. april kl. 15.00 - 17.30: Prøve for alle.  
HUSK hvid t-shirt og sorte strømper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULEDEKORATIONER 
OG JULEKALENDER: 

Fra fredag d. 19. nov. kl. 13 kan du købe flotte  
 

Lørdag d. 23. april. kl. 12.00: Prøve for alle. 
Kl. 14.00: Opførelse af Jonas musical.  
 

 
 

Musicalen er skrevet om Jonas’ liv. En dag bad 
Gud ham rejse til den frygtelige by Nineve, 
hvor de ikke troede på Gud og var meget 
hårde ved hinanden. Jonas skulle give dem en 
besked, men det havde han ikke lyst til, så han 
rejste den anden vej. Han kom ud at sejle, men 
blev smidt i havet. Gud sendte et havdyr, som 
slugte ham ... Hvad mon der skete mere? -  ja, 
kom selv og oplev børnene optræde med 
sang, dans og skuespil. 
 

mailto:bnh@enghoejkirke.dk

