Årsberetning for Fredagsmylder 2014

Fredagsmylder er fortsat en velfungerende klub, som vi alle er glade for
at komme i. Vi er 12 familier. De fleste børn er flyttet hjemmefra, så
ofte er der kun få børn med. Heldigvis er de gode til at hygge sig
sammen, og indimellem tager de en god kammerat med. Vi mødes en gang
om måneder, men hvis der er måneder, hvor det er muligt at mødes to
gange, har vi gjort dette. Samtidig er vi enige om, at det også er en god
ide at støtte op omkring foreningens Tværs-aftener.
Vores koncept er fortsat det samme, med fællesspisning som vi skiftet
til at lave. Vi har ikke længere et fastlagt program til børnene, Vi voksne
har debatteret forskellige emner såsom parforholdet, livsglæde og
værdier Desuden har vi haft fælles sangaften, besøg af diakonipræsten
Maria Krogsøe, og præst Dorte Volck Poulsen. Været ved stranden, i
Vingsted og holdt julefrokost med pakkespil. Vi har arrangeret fælles
kirkegang i de forskellige kirker her i kommunen og så hygget os sammen
med frokost bagefter.
Udover de fælles aftener har vi dame og herre aftener, hvor vi på skift
planlægger aftenen.. Her er det kun fantasien der sætter grænser.
Vores Mylderlejr er noget vi alle glæder os til. Her kommer de ”store
børn” hjem og er med, det de har mulighed og lyst til. I år var vi på
Poppelgården ved Kolding. Lørdag formiddag var vi på besøg hos Tine
Illum hvor hun fortalte om hvordan menigheden kunne medinddrages i
selve gudstjenesten, en spændende og god formiddag. Lørdag aften
havde vi bad tast fest en virkelig sjov aften.
Vi deler forsat poser ud for Vejle kommune to gange om året, hvilket
giver et godt bidrag til vores Mylderkasse og til foreningens samlede

buget, men er bestemt også en god måde at være sammen på, hvor vi
efter formiddagens anstrengelser spiser frokost sammen.
På Fredagsmylders vegne

