GIMSINGKLUBBEN
Forår 2020

Onsdag 27. maj kl. 09.00: Sogneudflugt 2020
Traditionen tro kører vi med
bus fra menighedshuset med
termokander og rundstykker.
Vi nyder den specielle natur
og gæster flere spændende
seværdigheder.
Hovedmålet vil være Brunkuls Museet i Søby, hvor vi,
efter at have fået vores frokost, vil få en guidet rundvisning
og en køretur rundt i området med med en guide fra Museet.
På vej til Søby skal vi også besøge den smukke kirke i Skarild.
Efter besøget i Søby vil vi få eftermiddagskaffe et passende sted.
Pris i alt kr 125.Afgang fra menighedshuset: kl. 09.00 Hjemkomst ca. kl. 17.30
Tilmelding senest 24. maj på tlf. 22392490--

Kirkebil: Enhver som måtte have behov for transport til gudstjenester ell. sogneeftermiddage i menighedshuset kan ringe til
Struer -Thyholm Taxa på tlf. 88 70 06 00
Gimsingklubben er Gimsing menighedsråds seniorarbejde.
For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til formand
Niels Peter Jepsen tlf.: 22392490 email: npjepsen@gmail.com

Underholdning
Samvær
Sogneeftermiddage
Klubeftermiddage og
Udflugter
Onsdag 8. januar:

mødes vi til den første klubeftermiddag i det nye år.
Klubeftermiddage:

jan.:
feb.:
marts:
april:
maj:
juni:

8. - 22. og 29.
12. – 19. og 26.
4. - 18. og 25.
Aflyst pga. Coronavirus
6. - 13. og 20.
3. - 10. - 17. og 24.

Mænd er også velkomne!

Alle onsdage kl. 14.30 - 16.30
i Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49. Her er rum for
aktivitet, nærvær og alsidige arrangementer.
Alle er velkomne – intet medlemskab.
Se også hjemmesiden : www.gimsingkirke.dk

Onsdag 15. januar kl. 14.30: Nytårskur:
Vi byder hinanden ”Godt nytår” med sang, kaffe og hygge.
Vi taler om året, der gik og dage, som kommer.
Dagen slutter med gule ærter, pris 25 kr. Afsl. ca. kl. 18.00
Tilmelding til spisning til Niels Peter Jepsen
på tlf. 22392490 senest søndag 12. januar.

Onsdag 5. februar kl. 14.30: Sogneeftermiddag
Med besøg af voluntørerne
Julie og Marie

Onsdag 11. marts kl. 14.30: Sogneeftermiddag
Vi får denne eftermiddag besøg af
Advokat Peter Hilligsø,
som på en jordnær og (og fornøjelig )
måde vil fortælle om arveregler. Han har
kaldt sit Foredrag : ”13 grunde til ikke
at oprette testamente ” Der vil være god
god lejlighed til at stille spørgsmål.
Som afslutning på dagen indbydes til fælles spisning, pris 25kr
fra kl. ca. 17.15 til kl. ca. 18.00.
Kun tilmelding til spisning er nødvendig til
Niels Peter Jepsen på tlf. 22392490 senest søndag 10. marts.

De vil gerne fortælle
Konfirmander og andre
grupper i vore sogne om
deres oplevelser.
Formålet er først og fremmest at
fortælle om:
+ Den danske folkekirkes fællesskab med
kirker i andre lande , - her Bibelskolen Mwanza i Tanzania.
+ Andre kirker og kulturer og deres måder
at praktisere deres tro på.
+ Nødvendigheden af dialog med menne sker med en anden
kultur og religion for derved at medvirke til fred og
forsoning mellem mennesker.

Onsdag 15. april kl. 14.30:
Musikalsk Sogneeftermiddag
med besøg af Duoen:

Præsten og Degnen

AFLYST PGA.
CORONA-VIRUS

