
M På Tranevågen ungdomskule, Ågotnes
yldremandager  m myldredagen  

 

MANDAGER KL 17 - 19
VÅR 2014

Følg gruppen “Myldremandager Ågotnes”, så
mottar du viktig informasjon og program via din profil 
fra uke til uke.

O Vår 2014

!til hele familien
Ferdig middag

etterfulgt av
gøye aktiviteter for

mens du slapper av med kaffe

VELKOMMEN!

barnaelleskapsgrupper 
   F         2014

“Kvalitetstid for voksne”

En felleskapsgruppe består av 5 til 8 
personer som samles ca hver 14. dag i 

hjemmene.

Her spiser vi god mat sammen, prater om 
livets opp og nedturer, skaper vennskap 

og diskuterer tro ut fra et bibelsk 
perspektiv.

Gruppene er for alle voksne som ønsker 
å være del av et felleskap som bryr seg 

om hverandre, ber for hverandre og 
danner varige vennskap.

Du er velkommen!
Kontakt en av lederne på mandagene!

Hver mandag kl 17 serverer vi 
middag til hele 
familien. Dere betaler 30,- per 
person eller maks 100,- for en 
familie. Vi lager maten, dere skal 
bare kose dere.

Klokken 17:30 starter 
aktivitetene. Alle aktiviteter er 
gratis. Mens ungene koser seg 
med jevngamle kan de voksne 
prate over en kopp kaffe. Vi har 
aktiviteter for barn fra 0 år til 
7. klasse

Ta gjerne kontakt for mer i
nformasjon



Knøttsing 3- 6

jakten på gullet

sang og bingo

prestebesøk

sang og lek

kino

karneval for hele familien - velkommen !

sang og hobby

drama og sang

fysikk og kjemi

sang og trommer

sang og trylling

påskeverksted

utelek

sang og dans

felles sommeravslutning for store og små

Datoer våren 2014

13.jan

20.jan

27.jan

3.feb

10.feb

17.feb

3.mars

10.mars

17.mars

24.mars

31.mars

7.april

28. april

5. mai

12. mai

Crusifax 1.-3.

kunst

reflexløype

bål

lommelykt

baking

spillekveld

bål

“jaget”

middag ute

bål

snopeverksted

spark på boks

slåball

Crusifax 4.-7.

baking

klatring

reflexløype

luftballong

luftballong

bål

kart -kompass

“jaget”

bål

middag ute

snopeverksted

frisbeeegolf

seljefløyte

Kontakt oss gjerne:
Solveig Barmen Johnsen
mob 92041048

facebook: 
myldremandager ågotnes

     Babysang og småsang:

Arrangeres på
samme datoer som
aktivitetene over.

Vi er alltid inne.

VelkommenMetso
M e t o d i s t k i r k e n  p å  S o t r a


