
Beskrivelse af DFS-klubber på Fyn 
 

Solstrålen, Aarup 

Mandag kl. 16:00-17:30 

Mødested: Holmelund 1, 5560 Aarup. 

Kontakt: Ellen Kappendrup – 30 12 94 24 

Solstrålen i Aarup er en børneklub med en stor aldersspredning, så der er plads til alle. Her er du 

velkommen til hyggelige eftermiddage med sang, bibelfortælling, boller og kreative aktiviteter og lege i 

haven. 

 

Skt. Klemens Børneklub 
Torsdag kl. 16:30-17:45 

Mødested: Konfirmandhuset v/ Stenløse Kirke, Stenløse Bygade 4, 5260 Odense S. 

Kontakt: Ellen Holst Nielsen – 61 66 50 61 

I Skt. Klemens børneklub hører vi hver uge historier fra biblen, og så hygger vi os med sjove eller kreative 

aktiviteter og saftevand og kage. Alle børn fra 4 år er velkommende. 

 

Sct. Hans Kirkes Juniorklub 
Mandag kl. 19:00-20:30 

Mødested: Menighedshuset v/ Sct. Hans kirke, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C. 

Kontakt: Maria Boll – 22 13 83 83 

Sct. Hans Juniorklub er for alle, der går i 4.-6. klasse. Aftenerne går med sjov, hygge, alvor, aktiviteter, 

temaftener og besøg rundt omkring. Vi slutter altid aftenerne af med at høre om Gud og spise kage 

sammen. 

 

Sct. Hans Kirkes Legestue 
Torsdag kl. 10:00-12:00 

Mødested: Menighedshuset v/ Sct. Hans Kirke, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C. 

Kontakt: Edel Juul Nielsen – 21 71 22 81 

Legestuen er for alle børn fra 0-5 år, ifølge med deres forældre, bedsteforældre eller en anden voksen. Der 

er fælles opstart kl. 10 med sang, bibelhistorie og velkommen til nye. Derefter findes legesagerne frem, og 

kl. 11 serveres der kaffe/te/saft og brød. 

 



Vollsmose Kirkes Børneklub 
Tirsdag kl. 16:00-17:30 

Mødested: Vollsmose Kirke, Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ. 

Kontakt: Frederik Meyer Olesen – 22 62 54 20 

Klubben mødes i kirkens lokaler hver uge, undtagen i de uger hvor der er skoleferier. Alle børn i 0.-7. kl. er 

hjertelig velkomne. Hver gang vil vi synge, høre bibelhistorier, lege og være kreative sammen. Det er Gud i 

børnehøjde, hvor vi gerne vil give det største til de mindste. 

 

Midtfyns Juniorklub, Ringe 
Torsdag kl. 15:30-17:00 

Mødested: Ringe Missionshus (Bethesda), Algade 68, 5750 Ringe. 

Kontakt: Birgitte Grinderslev – 20 89 66 40 Eller Johannes Jørgensen - 26 35 28 77 

Midtfyns juniorklub mødes hver torsdag uden for skolernes ferier. Vi lærer mere om Gud og om hinanden 

og oplever kristent fællesskab i praksis i et miljø og sammenhæng, hvor juniorerne kan føle sig trygge og 

være med som dem, de er. 

 

Børneklubben på Ærø 
Onsdag kl. 13:45-15:30 

Mødested: Aggershøj, Møllevejen 50, 5960 Marstal. 

Kontakt: Simon Ambrosen – 29 82 27 71 

Sømandsmissionens feriehjem, Aggershøj, danner rammerne om et kristent fællesskab, og har i den 

forbindelse startet børneklubben for alle børn i alderen 0.-3. klasse. Her kan du komme og høre 

bibelhistorier, lege og være kreativ 

 

Kids Camp Fyn 
Tidspunkt: Første uge af skolernes sommerferie. 

Lejrens adresse: Tommerup Efterskole, Sortebrovej 17, 5690 Tommerup. 

Lejrchef: Jonas Vibenholm Christensen – 29 90 08 56 

Kids Camp Fyn, er en børne- og junior sommerlejr arrangement. Alle der er afslutter 0. klasse til og med 6. 

klasse kan deltage i denne fantastiske uge, som er fyldt op med oplevelser fra bibelen, hygge leg, TUT og 

aktiviteter. Her får du lov til at komme væk hjemmefra, og lege med nye og gamle venner i trygge rammer, 

med fantastiske ledere, som sørger for, at alle får en dejlig lejr. Læs mere her: 

https://www.facebook.com/KCFyn/ 

 

https://www.facebook.com/KCFyn/


Weekendlejr 
Tidspunk: Sidste weekend i September. 

Lejrens adresse: Skovgården, Karlskovvej 35, Vejlbyskov, 5500 Middelfart. 

Lejrchef: Frederik Meyer Olesen – 22 62 54 20 

Weekendlejr er næsten lige som at være på Kids Camp Fyn. De store forskelle er blot, at vi er et andet sted, 

og kun er afsted i 3 dage. Men ellers er der det samme gode indhold, med bibeltid, aktiviteter, TUT og leg. 

Så weekendlejr er en oplagt mulighed for, at prøve at være på lejr for første gang. Det er nemlig for alle 

børn som går i 0. klasse til 7. klasse. 

 

Gospel-Kids Fyn 
Tidspunkt: Lørdag d. 16 maj 2020. 

Adresse: Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense C. 

Kontakt: Frederik Meyer Olesen - 22 62 54 20 

Sangglade børn på Fyn, mødes til en dag med sang, dans og godt humør. I løbet af dagen lærer vi nye 

sange, og laver sjove aktiviteter i pauserne. Sidst på eftermiddagen holder vi koncert for forældre, 

søskende, bedsteforældre og venner, så de kan se, hvad vi har arbejdet på hele dagen. 

Læs mere og tilmeld dig her: http://www.gospelkidsfyn.blogspot.dk/ 

 

Messy Church 
Messy Church, kirke for hele familien. Det er rodet. Det er kreativt. Det er rummeligt. Det er Jesus for ALLE! 

Flere steder på Fyn inviteres der med jævne mellemrum til Messy Church. Det er en anderledes måde at 

holde kirke på, hvor der tages forbehold for, at når mange mennesker samles, er der mange forskellige 

behov der skal tages hensyn til. Desuden starter det tidligt nok til, at det kan afsluttes med aftensmad, så 

du kan være hjemme igen tids nok til, at putte børnene til deres normale sengetid. Og så behøver du ikke 

selv tænke på, hvad i skal have til aftensmad. Dét er win-win! 

Læs mere, og find en Messy Church tæt på dig her: https://messychurch.dk/ 

 

http://www.gospelkidsfyn.blogspot.dk/
https://messychurch.dk/

