4 K forår 2017
Torsdag d. 9. marts kl. 19.00: ”Hverdagsglæde – også når livet går op ad bakke”
Irene Aarestrup fra Vejle kommer og holder foredrag for os i Fredericia Missionshus.
Irene er en kristen psykolog med egen praksis i Vejle og med mange spændende
tanker om emnet ”hverdagsglæde”.
Entré: 50,- kr inkl. kaffe
Torsdag d. 27. april kl. 19.00: Den store lagkagedyst – og vandring på volden
Vi mødes i Fredericia Missionshus kl. 19.00.
Alle, der har lyst til det, medbringer en lagkage til det fælles kaffebord.
Har du ikke lyst til selv at komme med kage, møder du bare op og betaler 25,- kr for
at deltage.
Inden vi smager på kagerne og stemmer om hvilken kage, der skal vinde
lagkagedysten, går vi en tur på Fredericia Vold, hvor vi får en kyndig guidning af
Kirsten Lauridsen.
Vi runder aftnen af med en aftensang.

Torsdag d. 15. juni kl. 17.30: Tur til Kongsdal Åben Have
Vi mødes ved Fredericia Missionshus og kører i private biler til Kongsdal Åbne Have
på Fyn.
Havens ejer, Vagn Wazar Jørgensen, holder ekstraordinært aftenåbent for os og
fortæller lidt om sin smukke have, der blev kåret som Årets Have i 2016.
Efter ankomst spiser vi sandwichs og så er der tid til at gå tur i haven.
Før vi kører hjem, er der andagt, kaffe og mulighed for at købe en is til kaffen.
Vi forventer at være tilbage ved missionshuset ca. kl. 21.
Entré: 40,- kr. (plus evt. penge til is)
Af hensyn til transport og indkøb af sandwichs beder vi om tilmelding senest 8/6 til:
Lisbeth Nørgaard tlf. 40 53 21 20 mail: lisbeth.norgaard@mail.tele.dk
Adressen på Kongsdal Åben Have: Assens Landevej 38, 5471 Søndersø
Hilsen 4K-udvalget
(Else-Marie Jensen, Lisbeth Nørgaard, Lone Sund-Jensen og Inger Randrup)
Arr.: 4K: Kvinder, kaffe, knæver og kultur
- en del af Fredericia Indre Mission, nærmere info: 41 12 17 06

