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SANDEJORD KFUK-KFUM

VI HAR IGJEN GLEDEN AV Å
INNVITERE TIL

ADVENTSSAMLINGER
I OLAVS KAPELL
KL. 20.30-21.00
Det blir som vanlig sang, musikk og
opplesning til ettertanke i en travel adventstid

MANDAG 01. DESEMBER:
SANDEFJORD TEN SING DELTAR

MANDAG 08. DESEMBER:
SANDEFJORD TEN SING DELTAR
ETTERPÅ INVITERES DET TIL GRØTFEST
PÅ MENIGHETSHUSET

MANDAG 15. DESEMBER
GÅ IKKE GLIPP AV QUIZ-KVELD
SØNDAG 07. DESEMBER KL. 19.00 I
RÅDHUSGATA 1.
DET VAR GOD STEMNING PÅ FORRIGE
ARRANGEMENT MED IVRIGE DELTAGERE SOM
KJEMPET SEG I GJENNOM TRE KATEGORIER:
MUSIKK – GEOGRAFI – KUNNSKAP
Enkel bevertning, kaffe og mineralvann, alt
til selvkost.
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Kjære lesere!
Her kommer årets siste
informasjon fra Sande#ord
KFUK-KFUM. Selv om det er
like før vi skriver desember, har
vi fortsatt arrangementer på
programmet.
Adventssamlingene i Olavs
kapell har god plass til flere. I år
blir det uten VOX-SING, men
både Sande#ord Ten Sing og
andre kjente musikalske krefter
vil delta. Programmet vil være
bygd over samme lest som
tidligere. Jeg vil på det sterkeste
oppfordre til deltagelse i dette
fellesskapet midt oppe i alt
julemaset. En halv time til
ettertanke er god medisin for
ånden, sjelen og kroppen.
Mandag den 8. desember blåser
vi også liv i den gamle
tradisjonen med grøtfest etter
samlingen i Olavs kapell.
QUIZ-kveld er for de “litt
yngre”. Ved første forsøk i
oktober klarte vi å samle 17
personer som deltok med liv og
lyst. Søndag den 7. desember
arrangerer vi QUIZ nr. 2. Selv
om det er diverse
julearrangementer i byen denne
kvelden, satser vi på at vi blir
mange nok.
Vårens program vil komme
ut midt i januar.
På vegne av Hovedstyret vil
jeg ønske hver enkelt av dere en
velsignet jul og et godt nytt år!
Tekst & Foto: Egil
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KM-FEST 2. nov
Det var ikke det helt store oppmøte på årets KM-fest.
Hovedstyret velger å tro at det skyldes de mange
arrangementer i forbindelse med Allehelgenssøndagen. og vil
derfor neste år legge dette arrangementet en uke senere.
De som var til stede fikk høre Tor Christoﬀersen,
Sande#ord Ten Sing, siste nytt fra speidern, K-gruppa,
Eldretreﬀ, Ys men og Forbundsringene. Kveldens oﬀer
innbrakte hele 2200 kr. og det gikk til årets KM-ukeprosjekt. En god kaﬀepause med kaker, sponset av en baker i
Nybyen, var med på å gjøre festen til en god sammenkomst i
fellesskapets tegn.
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DET AVHOLDES

GENERALFORSAMLING 2008
FOR SANDEFJORD
KFUK-KFUM ONSDAG
DEN 25. MARS.
SAKER SOM ØNSKES
BEHANDLET PÅ
GENERALFORSAMLINGEN MÅ FORELEGGES HOVEDSTYRET INNEN
25.FEBRUAR

Her har vi gleden av presentere
tre nøkkelpersoner i driften av
Sande#ord Ten Sing. Fra venstre:
Andreas Buer, pianist, Iselin
Strid, dirigent og Andreas Søyland, orkester/teknisk.
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