Chil-

kirken

Chil-

kirken

Klub for piger fra 6. klasse og op

Klub for piger fra 6. klasse og op

Vi mødes én gang om måneden i

Vi mødes én gang om måneden i

Mejdal Kirkes konfirmandlokale.

Mejdal Kirkes konfirmandlokale.

Vi samles om pigesnak, hygge,

Vi samles om pigesnak, hygge,

madlavning, wellness og krea.

madlavning, wellness og krea.

Vi begynder altid med en lille andagt

Vi begynder altid med en lille andagt

i kirken. Velkommen i klubben:

i kirken. Velkommen i klubben:

I 2019 har vi overnatning i kirken.

I 2019 har vi overnatning i kirken.

Mandage kl. 15:30-17:00

Mandage kl. 15:30-17:00

27. august; wellness for krop og sjæl

27. august; wellness for krop og sjæl

24. september; krea-værksted

24. september; krea-værksted

29. oktober; bowlingtur kl. 18-20:00

29. oktober; bowlingtur kl. 18-20:00

26. november; småkagebagning

26. november; småkagebagning

10. december; julehygge

10. december; julehygge

28. januar; nytårskur

28. januar; nytårskur

Klubleder:

Klubleder:

Henriette – 40231038

Henriette – 40231038

hk@mejdalkirke.dk

hk@mejdalkirke.dk

Kære forældre!
Kære forældre!
Den kommende tid er der
Den kommende tid er der
mange ender, i renoveringen og

mange ender, i renoveringen og
byggeriet, som skal nå sammen.

byggeriet, som skal nå sammen.

Jeg håber, vi kan være i kirken de

Jeg håber, vi kan være i kirken de

nævnte datoer på programmet.

nævnte datoer på programmet.
Skulle der ske ændringer, vil jeg, i
forhåbentlig god tid, kunne
orientere via mail eller pigernes
instagram.
Hvis der bliver ændringer, vil det
betyde, at vi mødes i FDF-hytten
på Slåenvej bag hallen i stedet for i
kirken. Men som skrevet vil jeg

Skulle der ske ændringer, vil jeg, i
forhåbentlig god tid, kunne
orientere via mail eller pigernes
instagram.
Hvis der bliver ændringer, vil det
betyde, at vi mødes i FDF-hytten
på Slåenvej bag hallen i stedet for i
kirken. Men som skrevet vil jeg
orientere herom.

orientere herom.
Skriv, sms, ringe endelig hvis der
Skriv, sms, ringe endelig hvis der

opstår tvivl eller spørgsmål

opstår tvivl eller spørgsmål

Bedste hilsner

Bedste hilsner

Henriette

Henriette

4023 1038

4023 1038

hk@mejdalkirke.dk

hk@mejdalkirke.dk

