GIMSINGKLUBBEN
Forår 2021

19. maj kl. 09.00: Sogneudflugt 2021
Traditionen tro kører vi med
bus fra menighedshuset med
termokander og rundstykker.
Vi nyder den specielle natur
og gæster flere spændende
seværdigheder.

Underholdning
Samvær
Sogneeftermiddage
Klubeftermiddage og
Udflugter

Hovedmålet vil være Flyvestation Karup.
Nærmere program følger.

mødes vi til den første klubeftermiddag i det nye år.

Pris i alt kr 125.Afgang fra menighedshuset: kl. 09.00 Hjemkomst ca. kl. 17.30
Tilmelding senest 24. maj på tlf. 22392490--

Klubeftermiddage:

Kirkebil: Medlemmer af Menigheden i Gimsing Sogn, som
måtte have behov for transport til gudstjenester ell. sogneeftermiddage i menighedshuset, kan ringe til
Struer -Thyholm Taxa på tlf. 8870 0600

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

Aflyst p.g.a. Covid19
Aflyst p.g.a. Covid19
3. - 17. - 24. og 31.
7. - 21. og 28
5. - 12. og 26.
2. - 9. - 16. - 23. og 30.

Mænd er også velkomne!

Alle onsdage kl. 14.30 - 16.30
Gimsingklubben er Gimsing menighedsråds seniorarbejde.
For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til formand
Niels Peter Jepsen tlf.: 22392490 email: npjepsen@gmail.com

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 13. januar kl. 14.30: Nytårskur

Onsdag 10. marts kl. 14.30:

Vi byder hinanden ”Godt nytår” med kaffe og hygge.
Vi taler om året, der gik og dage, som kommer.

Musikalsk Sogneeftermiddag
Med besøg af

Dagen slutter med gule ærter, pris 25 kr. Afsl. ca. kl. 18.00
Tilmelding til til Niels Peter Jepsen
på tlf. 22392490 senest søndag 10. januar.

Onsdag 10. februar kl. 14.30: Sogneeftermiddag

Knud Erik Petersens Trio
Som vil underholde os med festlig musik
og forhåbentlig bliver der også lejlighed
til at røre stemmebåndene .
Som afslutning på dagen indbydes til
fælles spisning, pris 25 kr
fra kl. ca. 17.15 til kl. ca. 18.00.
Tilmelding er nødvendig på tlf. eller SMS 22 39 24 90
senest søndag 10. marts.

Med besøg af Sognepræst Peter Krabbe-Larsen

Onsdag 14. april kl. 14.30: Sogneeftermiddag
Peter Krabbe-Larsen vil fortælle om sit
Arbejde som gadepræst , et arbejde som
de færreste nok er stødt på i hverdagen.

Vi får besøg af Ebbe Larsen som er leder af

Møltrup Optagelseshjem
Han vil denne eftermiddag fortælle om hjemmet, som også
er blevet kaldt: De hjemløses hjem, og det arbejde
der udføres her .

Som følge af de herskende tilstande med Corona virus, er
det nødvendig med tilmelding senest søndag 7. februar.
Tilmelding kan ske med Tlf. ell. SMS 22 39 24 90

Som følge af de herskende tilstande med Corona virus, er
det nødvendig med tilmelding senest søndag 11. april
Tilmelding kan ske med Tlf. ell. SMS til 22 39 24 90

