
Kinder- und Jugendetage 

Ev. -Luth. Auferstehungskirche Oststeinbek 

Gemeindepädagogin Ines Hombach 

 

Tel. 71486825 

 

kiju-oststeinbek@kirche-in-steinbek.de 

 

 

 

Herzliche Einladung in die Kinder- und Jugendetage 

Kindernachmittage: 

basteln, spielen, singen, Geschichten aus der Bibel hören, Spaß haben…. 

Mittwoch: 

15.00 -16.00 Uhr für Kinder von 3 – 5 Jahre ohne Eltern 

16.30 – 18.00 Uhr für Kinder von 8 – 12 Jahre 

 

Donnerstag: 

15.00 – 16.30 Uhr für Kinder von 6 – 9 Jahre 

 

Freitag: 

Eltern -Kind -Gruppe: 

9.00 -11.00 Uhr für Kinder von 6 Monate - 3 Jahre 

Wir beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück, zu dem jede und jeder 

etwas mitbringen kann. Unser Kinderraum gibt den Kleinsten viele 

Möglichkeiten sich zu entfalten und miteinander zu spielen. 

 

 

 

 

 

 



Дитячий та юнацький поверх 

можливо -Лут. Храм Воскресіння      

Христового в Остштайнбеку 

Громадський педагог Інес Хомбах 

Тел.040/71486825 

kiju-oststeinbek@kirche-in-steinbek.de 

 

 

Запрошуємо Вас на дитячий та юнацький майданчик 

Дитячі обіди: 

майструвати, грати, співати, слухати історії з Біблії, 

веселитися... 

середа: 

15-16:00 для дітей 3-5 років без батьків 

16.30 – 18.00 для дітей 8 – 12 років 

четвер: 

15:00 – 16:30 для дітей 6 – 9 років 

 

п'ятниця: 

Група батьків і дітей: 

9:00-11:00 для дітей від 6 місяців до 3 років 

 

Починаємо зі сніданку разом, до якого всі і всі 

може щось принести. Наша дитяча кімната дає малечі багато 

Можливості розвиватися та грати разом. 

 

 

 

Дитячий Біблійний тиждень під час літніх канікул 

 

Від пастуха до царя Ізраїлю 

– яка кар’єра! 

 

Привіт дорогі діти, 

За іронією долі, найменший з родини був помазаний на царя. 

Але поки Давид нарешті не був коронований на царя, 

попереду було ще довгий шлях. 

До нашого Дитячого Біблійного тижня 

від 

8-12 серпня 2022 року 

запрошуємо всіх дітей від 6 до 12 років 

Перейдіть на дитячий та юнацький поверх в Остштайнбек, 

Stormarnstraße 1. 

Ми розповідаємо вам багато захоплюючих історій з життя Девіда. 

Грайте, робіть рукоділля, готуйте, їжте і отримуйте 

задоволення! 

Реєстрація до 27 червня 2022 року 

 

 

mailto:kiju-oststeinbek@kirche-in-steinbek.de

