Famil ie

Fredagsmyl der
2021-2022
Famil iekl ubi herning

F
redagsmyl der
Fredagsmylder er et mødested

·Hvor og hvornår:

for alle, der har lyst til at være
sammen i et kristent
fællesskab.

Den anden fredag i måneden
(hvis andet ikke er oplyst): Kl.
18 ? 21

Man kan komme som familie
med sine børn, som sig selv
eller sammen med sin
ægtefælle / ven.

Mødested: Brændgårdvej 18

Vi spiser sammen ? og lytter
til foredrag, udfordrer
hinanden og bliver inspireret
gennem en vekselvirkning af
aktiv lytten og kreativ
handling alt sammen præget
af et kristent livs- og
menneskesyn.

Tilmelding til fællesspisning er
nødvendigt senest tirsdag.

Aktiviteterne tilpasses dem,
der kommer, så vi favner både
store og små.

Fredagsmylder er en del af
familiearbejdet under KFUM
og KFUK i Herning

AftensPROGRAM

·Pris:
Voksne og unge: 60 kr.
Børn under 12 år: 30 kr.

-M er e in f o:
Kom og vær med eller få flere
oplysninger hos: Kirsten og
Torben Kloster, 2272 7310 eller

send en mail til
myldermail@kfum-kfuk.dk

Vi glæder os t il at m øde
dig!

Program
August 16/ 8

Sæsonopstart i FredensKirke

August 31/ 8

KrydsogTværsmedLeiseChristensen, Sct. Johanneskirkeni Trøjborg
Emne: HåbogLængsl er

September 10/ 9

Enaftenomosselv. Hvemer vi?Sommennesker, somfæl l eskabsom
forening?
ansv.: HanneogJens, Henrik ogConny samt Linda

Oktober 8/ 10

Dil emma: Fracoronatil krig v. AndersKnudsen, Gjel l erup
Ansv: Anna-SofieogLars, JetteogPer samt annetteogPoul

November 12/ 11

Forberedel ser til KFUMOGKFUKsJul emarked- indunder jul
ansv.: Kel dogKirsten, Birger ogEl sebeth samt BirgitteogKarsten

December 10/ 12
Jul efrokost

Ansv.: BirgitteogJørgen, KirstenogTorben samt LeneogHansJørgen

januar 7/ 1

Krydsogtværsv. Karin Vestergaardsamt Jytteoganker ol sen
Ansv.: Ull aogal l an, DorteogErik samt annaoggert

februar 11/ 2
fatter vi faste?

ansv: hanneogjens, brianogl isbethsamt jetteogper

marts 11/ 3

Besøgaf Daniel DørkenPedersen, Tjørring

ansv: l eneoghansjørgen, birgitteogkarstensamt annaoggert

April 5/ 4

KrydsogTværsV.Jens carl moesgaardniel sen, herningkirke
Emne: optakt til påsken - ugender forandredeverden

april 8/ 4

l adosse, syngeel l er spil l edinyngl ingsmusik
ansv: conny oghenrik, l indasamt el sebethogbirger

Maj 20/ 5

pil grimsvandring

ansv: l isbethogbrian, kirstenogtorbensamt kel dogkirsten

Juni 12/ 6

sommerafsl utninghos anna-sofieogl ars

ansv. Annesofieogl ars, annetteogpoul samt ul l aogal l an

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og
ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge
aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet
og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.
Læs mere på www.kfum-kfuk.dk

