
 

yldremandager 
     På Tranevågen ungdomsskule, Ågotnes 

 

 
Velkommen                       

fra27. januar 

 2020 

                                                                
Følg gruppen “Myldremandager Ågotnes”, så mottar 

du viktig informasjon og program via din profil fra uke 

til uke. 
 

English-speaking?    Check the backside of folder                                                                                                                                                                                                            

M 



Program våren 2020                                    
Ferdig middag til hele familien kl. 17:00                       

Aktiviteter fra 17:30                                                                                      
Lei av å kave hjem til middag? Mandager kl. 17.00 serverer vi middag til hele 

familien. Dere betaler 40,- per person eller maks 125,- for en familie.  Vi lager 

maten, dere skal bare kose dere. Etterpå deltar barna på gratis aktiviteter mens 

du slapper av med en kopp kaffe eller te. På myldredagen deltar barnefamilier i 

alle størrelser, fasonger, trosretninger og livssituasjoner. 

 

Småsang 0-3 år Dette er for de aller minste. Programmet er utformet av musikkpedagog og 

legger vekt på at barn og foreldre får god kontakt. Til slutt får de små et enkelt kveldsmåltid slik 

at de er klar for kvelden når dere kommer hjem. 

Knøttsing 4-6 år Denne aktiviteten bruker mye tid på hobbyaktiviteter og lek, og tar tid til å 

synge nesten hver gang. Trygge voksne er opptatt av at barna skal kose seg sammen. Foreldre 

trenger ikke være med barna på Knøttsing. Til slutt spiser vi kvelds sammen. 

Crusifax1.-7. klasse Crusifax er en aktivitetsgruppe for barn i skolealder som driver med 

hobbyaktiviteter, leker og annet som er gøy å gjøre sammen. Denne våren starter Crusifax også 

opp med en utegruppe. Her er det viktig at en har med klær for å være ute i all slags vær. 

 

Kontaktinformasjon – Contactinformation 
Kontaktperson: Sissel M. Flølo Tlf. 996 32 678 

Facebookprofil: Myldremandager Ågotnes                    

Mail: sissel_mf@hotmail.com 

  

Arrangør: MetSo, Metodistkirken på Sotra 
http://www.sotra.metodistkirken.no 

 

MetSo 

 

Metodistkirken på Sotra 



Program Våren 2020 

 

22.-24. mai er det SAMMEN PÅ TUR til Sætervika. Åpent for alle. 

Dato Knøttsing 4-6 år Crusifax 1.-7. klasse Crusifax 1.-7.klasse 

Utegruppe 
27. januar Bingo Bingo  

3.februar Hobby Spillekveld  

10.februar Sang og lek Konkurranser  

17.februar Vi baker Hobby  

24.februar VINTERFERIE VINTERFERIE VINTERFERIE 

2.mars KARNEVAL KARNEVAL KARNEVAL 

9.mars Fysiske aktiviteter Fysikk-aktiviteter  

16.mars Sang og lek Spillekveld  

23.mars Skattejakt Konkurranser  

30.mars Påskeverksted Påskeverksted Påskeverksted 

6.april PÅSKEFERIE PÅSKEFERIE PÅSKEFERIE 

13. april PÅSKEFERIE PÅSKEFERIE PÅSKEFERIE 

20.april Kino 50-leken  

27. april Vi sår frø Gjemsel  

4. mai Vi er ute Vi sår frø  

11. mai Felles grilling 
Sommeravslutning 

Felles grilling 
Sommeravslutning 

 

  

Avlyst grunnet mangel på ledere 

Programmet for 

utegruppen er 

dessverre ikke 

ferdig 

erdig 



Ny på Sotra?                                                           

Kom og bli kjent med naboene dine 

Derom du er ny i landet, eller bare på Sotra, og ønsker å bli kjent med mennesker i 

ditt nærmiljø ønsker vi deg spesielt velkommen på Myldremandager. På 

myldredagen er det en avslappet atmosfære og her deltar barnefamilier i alle 

størrelser, fasonger, trosretninger og livssituasjoner. Du finner mer informasjon 

inne i folderen. Vær velkommen!                                                   

New on Sotra?                                                                    

You are heartily welcome to join us                                                                  

We would also like to welcome English-speaking families to our events on 

Mondays at Tranevågen Ungdomsskule, Ågotnes.                                                

At 17:00 we serve dinner for everyone. You pay 40 kr. per person or max 125 kr. per family. 

From 17:30 we arrange free activities for children from 0 to 12 years. The smallest participate 

in toddler singing, the older ones do different activities ranging from baking to outdoor 

activities. 

While the children are playing you are free to enjoy a cup of coffee or tea and relax together 

with other parents from the area.  

Myldremandag is arranged by the United Methodist Church of Sotra, but families in different 

situations, religions and origin are attending our meeting place. For more information, please 

contact us through the numbers in this brochure. 

See you from 27th of January on Tranevågen :-) 
 


