fredag d. 7. december 2018
i Vejle Missionshus
Velkommen til en fest med fællesskab
på tværs af aldre og arbejdsgrene og
med fokus på advent. Vi samler en
ekstra god gave ind til driften af
Vejle Missionshus.

Program
17.15 Ankomst
17.30 Fællesspisning
Efter middagen vil der være fiskedam, lotterier og aktiviteter samt mulighed for at købe bagværk og
andet godt
20.00 Vi fokuserer på advent med sang, musik og adventsandagt
Der er børneprogram i Damaskhus under andagten
Herefter er der kaffe/te og risalamande
22.00 Natcafé for alle

Pris (inkl. mad og kaffe)
Voksne: 140 kr.
Studerende og pensionister: 80 kr.
Børn 4-16 år: 40 kr.
Børn under 4 år: Gratis
Ankomst efter kl. 19.00: 40 kr. (kan betales på aftenen)

Tilmelding og betaling
... sker samtidigt og senest fredag d. 30. november 2018
Betaling foregår til kontonummer 9560-6580879509 eller via MobilePay til 17404.
Vigtigt: Skriv i ”kort besked”/beskedfeltet i MobilePay hvor mange, der betales for, f.eks. 2P 2V 1S 2B 1U
for to pensionister, to voksne, en studerende, to betalende børn og et barn under 4.
Betalingen betragtes som tilmelding, dvs. der skal ikke gives yderligere besked. ☺
Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt Ellen på tlf. 41 41 48 45 eller ellen-madsen@hotmail.com.

Gave til Vejle Indre Mission
Kontanter kan lægges i en kuvert og tages med til festen. Skriv seddel med cpr-nr., navn/giver-nr. og
adresse i kuverten, hvis du ønsker kvittering. Du kan aflevere kuverten til Henriette Hagelskjær på aftenen.
Gaver kan også indbetales på kontonummer 9560-6580879509 eller via MobilePay til 17404. Skriv i ”kort
besked”/beskedfeltet: GAVE 7/12 + navn og/eller giver-nr. (f.eks. GAVE 7/12 Sofus Jensen 69530).

Juleboden
Donér noget godt, og vi sælger det i boden! Indtægterne går til Vejle Missionshus.
Kontakt Kristian BN, tlf.: 22 95 74 94 eller juleboden@aeselrytteren.dk.
Adventsfestudvalget: Ellen Madsen, Henriette & Torben H. Jensen og Marianne & Kristian Nielsen

