
ME SYNGE JULEN INN 
på Emmaus

Søndag 19. desember kl. 18.00

Rege Barnegospel og 
Espen Samuelsen blir med.

Mye fellessang:)

Velkommen!

Visste du at Norges største legosamling finnes 
her i ditt lokalmiljø? Rundt 30 barn samles hver 
torsdag for å bygge vennskap og lego på Salem 
Bedehus. De har allerede bygget en hel legoby 
med både hus, veier, biler, fly, tog og mennesker, 
og nye spennende idèer og prosjekter strømmer 
på ustanselig. Deltakerne er barn fra 3. klasse og 
oppover og stemningen er elektrisk. Noen av 
klubbkveldene jobber alle med felles tema, som 

f.eks. tårnbygging eller brobygging, og andre 
kvelder jobber hver enkelt deltaker med sine 
egne kreative byggeprosjekt. Klubbkveldene 
inneholder også en kort andakt.

Med over 1 million legoklosser er byggemu-
lighetene nærmest ubegrenset. Hjelpsomme og 
entusiastiske pensjonister har kombinert sosiale 
treff med sortering av legoklosser, slik at barna 
finner frem i mylderet av klosser i ulike farger og 
former. 5 konfirmanter har i høst vært med som 
hjelpeledere på klubben, og de har blant annet 
hjulpet deltakerne med å lage stop motion Lego 
animasjonsfilmer. Antall medlemmer har økt, 
og interressen for klubben er så stor at det nå 
planlegges å utvide klubblokalene.  
Nå trengs det flere voksne som vil være med. 
Tar du utfordringen?

Bildene er fra en klubbkveld med tårnbygge-
konkurranse. Deltakerne sprudlet av iver og 
stemningen var fantastisk.

 Svein Granerud, leder av hjemmearbeidet i Normisjon 
og har bl.a. skrevet flere bøker. 
Han taler over tema hentet fra Johannes evangeliet.   
                                                       
Lørdag 15. januar  
• kl. 17:00 ”Ordet ble menneske” Joh.1
• kl. 19:00 ”Ny fødsel – nytt liv” Joh. 3,1-21.
• Sang av ”Jentegruppå”
Det blir kaffe mellom møtene.

Søndag 16. januar 
• kl. 11:00 ”Jesus gjør virkelig fri!” Joh. 8,31-59
• kl. 13:30 ”Den gode hyrdes hemmelighet” Joh.10
• Sang av Rune Vidar Fjelde og Arild Øgreid

Eget opplegg for barna og salg/servering av varmmat 
og kaffe mellom møtene.

Arr: Emmaus bedehus

Bibelhelg på Emmaus Bedehus, 15-16. januar

Stor skaperglede 
på Legoklubben
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