PopUpKlub – Børnefestival
Nedenfor kan du læse om, hvordan I som forening, kan være
med til at give endnu flere børn muligheden for at opleve
Børnefestivalen.

Hvad er en PopUpKlub?

En klub som popper op inden et større event, og som slutter af med at alle tager på fx børnefestival
sammen.

Hvorfor skal I lave en PopUpKlub?

Ikke alle foreninger har mulighed for at have en børneklub, som eksisterer hele tiden. Derfor vil vi meget
gerne opfordre til, at man, hvis det giver mening, i stedet laver en PopUpKlub, og derved giver flere børn
muligheden for at komme med på børnefestival.
En PopUpKlub er en klub, som har til formål at danne en tryg ramme for børnene, inden de tager på
børnefestival.

“For hvem kan vi lave denne Klub?”, spørger I måske...
-

For Klubungernes venner
For familieklubbens børn og deres venner
For kirkens kor
For medlemmer i foreninger hvor der ikke er børneklub
For minikonfirmanderne
Og for alle de andre vi slet ikke lige har overvejet..

En ramme kan se sådan ud:

4 klubaftener fra midt januar til start marts + gensynsfest i april.
Struktur på en klubaften:
-

Velkomst og navnelege

-

Forslag til programindhold:
o Aften om sanserne
▪ Alle børn skal på løb gennem de 5 sanser (se, høre, føle, smage, lugte)
o Aften om ”de levende brikker”
▪ Alle børn skal på løb, hvor de møder Børnefestivalens tema Klik her for inspiration
o Aften om fællesskab
▪ Alle børn skal på løb, hvor fællesskabet er afsæt for posterne (samarbejd om at bygge et
tårn, kluddermor, snak om hvad der er det vigtigste i vores fællesskab osv.)
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o

Aften om sjov og ballade
▪ Alle børn skal på løb, hvor det bare handler om, at det skal være
sjovt (leg med slim, klæd ud stafet, fortæl vittigheder osv.)

-

Saftevand og opsamling på løb

-

Afslutning i klubben
o Herunder at synge festivalsangen, sådan at børnene kan den, når de
kommer afsted
Forslag til ramme for afslutning: tænd et lys, snak om dagen med udgangspunkt i aftenens tema.
Måske slut af med en historie eller bibelfortælling, som perspektiverer emnet, og så et fadervor.

I kan få al den PR for børnefestivalen, I har brug for

Bestil programmer og plakater på landskontoret, og få tilsendt en stak, som I kan bruge på jeres børns skole
(spørg selvfølgelig altid skolen først). Skriv til Pernille Nielsen pn@kfum-fkuk.dk

Efter festivalen, kunne I overveje...

Hvis I som forening har lyst, kan man efter børnefestivalen invitere børn og forældre til en gensynsaften,
hvor I sammen med børnene kan fortælle om, hvad I har lavet, og hvor børnene måske kunne optræde
med festivalsange.
Et program kunne se sådan ud:
Kl 17.30

Velkommen til store og små
Fællessang og måske en lille leg
Alle gør klar til maden

Kl 18.00

Fællesspisning

Kl.18.30

Børnene forbereder sig – de voksne rydder op

Kl 19.00

Børnene fortæller om 10 billeder, der bliver vist på storskærmen
(lederne har måske valgt billederne på forhånd)
Lederne fortæller lidt om deres oplevelser, og hvad de tror, børnene har fået ud af det
Børnene optræder med festivalsange

Kl 19.45

Fælles afslutning

Kl 20.00

Tak for i aften
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