
 

Kom og bli med på Superklubben! 
For barn mellom 2 og 12 år 

Superklubben er en kristen barneaktivitet for barn mellom 2 og 12 år, og 

majoriteten av barna er mellom 3 og 8 år. Superklubben samles annenhver 

tirsdag kl. 17.00-18.00. Før Superklubben starter, spiser alle (familiene) 

middag sammen. Når vi er ferdige med å spise, inviteres alle barn til å bli 

med inn i kapellet på Superklubben. Mamma og pappa er selvfølgelig også 

velkommen til å være med dersom de ønsker det. 

 

Sjekk oss ut på FACEBOOK! 
Supertirsdag Lambertseter Kirke: 

 

 

DATOER HØSTEN 2018 

28. august 

11. september 

25. september 

9. oktober 

30. oktober 

13. november 

27. november 

11. desember 

 

 



Hva gjør vi på Superklubben?  

Annenhver gang synger vi sammen, og annenhver gang har vi en liten andakt 

med påfølgende formingsaktivitet. Sangstunden og andakten er i kapellet 

som er et lite og hyggelig rom i kirka hvor vi sitter tett og blir godt kjent med 

hverandre. Når andakten er ferdig, går vi ut i et stort rom i kirka og lager 

ting.  

 

 

 

Hva er forskjellen på Supertirsdag og Superklubben?  

Supertirsdag er et middagsfellesskap for alle aldersgrupper. Her samles 

unge og gamle, familier og enslige til et hyggelig måltid sammen. Alle er 

velkomne! Her er det lett å bli kjent med nye og bli inkludert. Middagen 

koster 50 kr per voksen (barn under 12 år spiser gratis). Superklubben er 

barneaktiviteten som starter rett etter at middagen er ferdig.  

Kl 16.30: Middag på Supertirsdag (for hele familien)  

Kl 17.00: Superklubben (for barn) 

Kl 18.00: Vel hjem  



Hva gjør vi når det er formingsaktivitet?  

Barna elsker å lage ting, og vi forsøker å koble aktiviteten til tema for 

andakten. Vi har for eksempel laget dyr av leire (tema: Gud har skapt alle 

dyrene), malt på lys (tema: Jesus er verdens lys), laget skoeske med dyr av 

papp oppi (tema: Noas ark), laget påskekyllinger og mosaikkors (tema: 

påske), laget Jesus-barnet i et nøtteskall (tema: jul), malt på et lite lerret 

(tema: Jesus stiller stormen) mm.  

 

 

 

Hva gjør vi når det er sangstund?  

Det er gøy å synge, og det er lett å lære de sangene vi synger. Når det er 

sangstund, så synger vi som regel de samme sangene hver gang. Det gjør at 

barna blir kjent med sangene, og barn liker det som er gjenkjennelig! På 

facebook-siden vår har vi lagt ut en spotify-spilleliste med alle sangene vi 

pleier å synge. Hør gjerne på denne    

 

 

 

 

 

 



Vil du melde barnet ditt inn i Superklubben?  

Å være medlem av Superklubben koster kr 100,- per barn i året (barn fra 1 år 

kan meldes inn). Barna er hjertelig velkommen til å gå på Superklubben også 

uten å være medlem. Fordi vi får statlig støtte per barn som er innmeldt 

(frifondmidler), oppfordrer vi alle som ønsker å gå fast på Superklubben til å 

bli medlem. Både medlemskontingent og frifondmidler går til å kjøpe inn 

formingsmateriell til aktivitetene på Superklubben. Innmelding skjer via 

signatur på medlemsliste og ved å vippse til 136727 (angi i meldingsfeltet 

barnets navn og fødselsdato). 

 

 

 

NLM-Ung 

Superklubben er innmeldt som et barnelag i NLM-Ung. Dette innebærer blant 

annet at Superklubben kan søke støtte om frifondmidler og får tildelt midlene 

via NLM-Ung. Vedtekter for Superklubben kan fås ved etterspørsel.  

 

 

Med i lederteamet:  

Torunn Aanesland Strømme (leder) 

Gerd Helen Holter 

Ingvild Gran Tørring 

Robert August Pedersen (trosopplæringsmedarbeider i Lambertseter kirke) 

 


