
foreningsweekend 
15.-16. oktober 2022 PÅ HESTLUND EFTERSKOLE  

KOM MED TIL KFUM OG KFUK I SILKEBORGS

PROGRAM  Kære medlem

Vi håber at se dig og din familie til en skøn 
foreningsweekend. Vi skal både lære hinanden endnu 
bedre at kende, til festmiddag, lege, synge og meget 
mere. Det bliver godt!

Vi glæder os, til vi ses.

Kærlige hilsner

Helle & Martin Skafsgaard
Stine & Christian Mortensen
Karen & Lars Smidt

Det praktiske

LØRDAG

Kl. 10.30: Ankomst og værelsesfordeling

Kl. 11.00: Ryste-sammen-lege i hallen

Kl. 12.00: Frokost - Fælles ta'-selv bord

Kl. 13.30: Foredrag v. Martin Bentsen (for +16 år). 
Præst i Oasekirken i Herning. Oplev en spændende og 
ærlig beretning om en mand med en opvækst fyldt med 
omsorgssvigt, stofmisbrug og kriminalitet, som 
resulterede i 13 års fængsel. I fængslet åbnede han 
bibelen, og det blev en ny start på hans liv (+ 16 år). 

Imens er der leg i hallen for børnene. Derefter er 
der eftermiddagskage og kaffe.

Kl. 16.00: Fodbold i hallen, gå en tur, 
kastanja-krea-værksted. Derefter fri leg.

Kl. 17.45: Festmiddag

Kl. 19.30: Festaften med sang og musik, sketchs og 
konkurrencer

Derefter: Aftenskage og kaffe, hygge, spil, sport og 
natmad.

SØNDAG

Kl. 8.30-9.30: Morgenmad

Kl. 10.30: Gudstjeneste i Bording Kirke

Derefter frokost, oprydning og rengøring

Fælles farvel og tak for denne gang! 

Pris, t ilmelding og betaling: 
 -  2-12 år: 80 kr. 
 -  13-100 år: 160 kr. Maxpris for en familie: 500 kr.

Tilmelding senest d. 22. september til Helle og Martin 
på mail: skafsgaard@fibermail.dk eller sms/tlf:     
4027 1803.

Skriv navne på dem du tilmelder og alder på børnene. 
Skriv også gerne, hvis du vil medbringe kage eller 
boller til 30 personer. 

Betaling til reg. nr. 9899, konto: 000921165

Medbring:

- Én ret til fælles ta'-selv-bord svarende til det antal,    
I kommer

- Pude, sovepose og lagen

- Indendørssko og sportstøj

- Almindeligt lejrgrej 

Vi ses på 
Hestlund Efterskole
Skyggevej 21, 7441 Bording


