Kom og vær med

I et fedt fællesskab, hvor vi laver mad, hygger og har det sjovt!
Vi mødes flg. torsdage kl. 18-21 på kirketorvet, hvis ikke andet er nævnt

2018

2019

9. august
23. august
6. september
20. september
11. oktober
25. oktober
8. november kl. 18.30:
U-messe Abildgård Kirke
22. november
6. december
20. december

10. januar
24. januar
7. februar
21. februar- vinterferie
7. marts
21. marts
4. april
18. april - påskeferie
2. maj
12. maj kl. 10.30:
Ungdomsgudstjeneste
16. maj
30. maj - ingen M&M
13. juni - grillaften hos Heidi
27. juni - afslutning
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Mad og Mennesker

Det koster 15 kr. hver gang. Beløbet kan betales på mobile Pay

Kontakt og tilmelding

Iben Jørgensen, tlf. 23 23 65 35, ib19en98@gmail.com
Thea Brogaard: tlf. 61 68 19 63, thea.b.brogaard@gmail.com
Find os på

M&M - Mad og Mennesker

Arbildgårdsvej 56 · 9900 Frederikshavn

Et spisefællesskab arrangeret af unge for unge!

Program
Kl. 18:00
Kl. 19:00
Kl. 19.30
Kl. 19:45
Kl. 20:45
Kl. 21:00

Drop ind
Maden er klar
Opvask
Aftenens aktivitet
Afslutning og sang
Tak for i aften!
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Mad og Mennesker
M&M - Mad og Mennesker er et spisefællesskab startet af friske
unge KUL’ ere, og er et mødested for unge i kirken.
Det er en fantastisk mulighed for, at unge mødes I kirkens ånd.
Vi mødes på kirketorvet kl. 18.00 og hjælper hinanden med at lave
mad og alt praktisk i forbindelse med aftenens program.
Efter vi har spist, er der en times program, det kan være leg, kreativ
aktivitet, besøg hos nogen, eller en der kommer og fortæller om noget spændende.
Vi slutter med andagt og aftensang, og går hjem når vi har
hjulpet hinanden med at rydde op.
Deltagerne i Mad og mennesker deles om opgaver og planlægning.
Det koster 15 kr. for mad hver gang, som kan betales på Mobile Pay.
Har du lyst til at være med i Mad og mennesker eller høre mere, så
send en mail eller ring til Iben el. Thea (se bagsiden), og mød op til et
hyggeligt spisefællesskab i din kirke.

