Fredagsmylderprogram for foråret 2014
Dato

Program

3. januar

Film aften ” Lossen Time” + film til børn

16. januar

Tværs: Vi dykker ned i en spændend bibeltekst
sammen med præst Bente Johannesen
Mylder aften
Oplæg fra ? Kom og lad dig overraske.

17. januar

24 – 26. januar
7. februar

20. februar
3. marts

Unge weekend. Lurendal-hytten, Vamdrup
Mylder aften:
Diakonipræst Maria Mienert taler om emnet ”Diakoni
– hvad er det”
Tværs: Bliv klogere på Jesus og Muhammed med
tidligere missionær Arngeir Langås.
Pose afhentning

7. marts

Mylder aften :
Oplæg fra? Kom og lad dig overraske

8. marts

Pose uddeling.

13. marts

General forsamling

3. april

Tværs: Sang aften med Per Bhutho

4. april

Mylder aften:
Evaluering & sangaften

25. april
1.

maj

2. maj

22. maj

Mad

Værter/voksne

Børn

Ørskov

Pedersen

Anette & Kjeld medbringer film

Sørensen

Pallesen

Sigurds histore om ”Taknemlighed”
+ samtale / lege
Familien Toft

Jørgensen

Dahl

Sigurds historie om ”Skyld og
Tilgivelse” + samtale / leg
Familien Grønkjær

Rix

Ørskov

Sigurds historie om ”Retfærdighed”
+ samtale / leg
Familien Bhutho

Langgaard

Dahl

Sigurds historie om ”Lykke”+ samtale
/ leg
Familien Nielsen

Grønkjær

Rix

Sigurds historie om ”Er jeg god nok”
+ samtale / leg
Familien Toft

Herreaften: Kim & Søren
Dameaften: Vera & Birthe
Tværs: En overraskelse..
Mylder aften:
Ulrik Overgaard (Præst ved Skibet Kirke) taler over
emnet ”Organdonation, hvilke holdninger har vi –
har vi en holdning” .
Tværs: Er der grænser for hvor moderne folkekirken
må være? Besøg af Jakob Damm Knudsen, præst i
Erritsø Kirke

23-25. maj
6. juni

Lejr : Nærmere følger.

19. juni

Mylder aften afslutning Løgballe Camping.
Løgballevej 12
7140 Stovby
Vi skal spille på den nye minigolfbane.
Da det er Pinse fredag, kunne det være sjovt, hvis de
store børn, der nu er ved at være voksne ville være
med.
Tværs: En aften i det fri – tag tøj på efter vejret.

23. juni

Sankt Hans i Højen Hule

5. - 10 juli
18 – 24 juli
Aftenens forløb:

Højen Hule

Anker Olsen
tænder op i grillen
kl. 18.00 medbring
selv grill-mad

Udvalget

Teen sommerlejr , Stevninghus, Kliplev
Nordisk lejr, Umeå i Sverige
Kl. 18.00 Fællesspisning.
Kl. 18.30 Opvask.
Kl. 18.45 Program for børn og voksne med kaffe, saft og kage.
Kl. 20.30 Aftensang og afslutning.
Derefter er der mulighed for hygge og leg.
Pris 25,00 kr. pr. person over 10 år.

Madholdet laver mad,
Værter/voksne er ansvarlige for at aftenens program afvikles
dækker bord og vasker planmæssigt. Desuden står de for voksenprogrammet, samt
op. Der laves kaffe, the fælles afslutning med
og saft til aftenens
Fælles beskeder og evt. meddelelser gives ved de voksnes
program.
program.
Sørger for at der bliver Ligeledes annonceres næste aftens program under fælles
kaldt til bords og at der afslutning.
synges bordvers. Mad
og kage betales af
kassen, kaffe, the og
saft betales af
madholdet.
I stedet for arbejdsdage er der nu taget et nyt tiltag: opgaver uddeles som projekt, hvor du kan få et kald(telefon)

PS. Ret til ændringer forbeholdes. Der mangler muligvis en forårsforeningsfest.

