
Program for uge 24/2021

Vi glæder os til at byde jer velkommen til 3 anderledes hyggelige dage på det grønne område. Vi er glade
for endelig at kunne præsentere jer for programmet. Alle 3 dage er der mulighed for at deltage i “Løb for

familien” og “Reflektionsruten” (se beskrivelsen i “bunden af programmet” ). Der er ingen fast tidspunkt,
så kom og deltag når det passer dig og din familie. 

Torsdag d. 17/6
19:00-20:00 Fitness
Kom og få en prøvetime/bare være med

Fredag d. 18/6
17:30 Spisning
Der er mulighed for at bestille en Corona venlig aftensmad. Du kan vælge mellem 2 forskellige menuer: 

● Tapas 105 kr.
● Sandwich med enten kylling/bacon, hønsesalat, roastbeef eller frikadelle 50 kr.

Sidste frist for bestilling er den 14/6 
Du tilmelder dig via mail på adressen: event@aktiv-timring.dk
Efter tilmelding skal der betales med det samme over MobilPay på nummeret 44533 eller bankoverførsel til
konto nr. 7670-5968214, hvor du skriver dit navn samt “mad” i tekst feltet. 

17:45 Salg af amerikansk lotteri og bankosedler.
Pris: Amerikansk lotteri: 1 stk. 4 kr.; 10 stk. 35 kr.

Bankoseddel til 15 spil: 1 stk. 50 kr.
Bankopladerne er skiftet ud med engangsbankosedler, så husk kuglepen og skriveunderlag.

18:30 - 20:00 Banko 

20:00 Fællessang 
 
Kiosken vil fredag aften være åben for salg, af vand, øl og breezer o.lign.

Lørdag d. 19/6
9:00 Gratis kaffe og rundstykker
9.30 Tombola 
Der er både en voksen tombola og en børne tombola med mange fine gevinster.
Salget af lodder går ubeskåret til de tre missionsselskaber: Danmission, Promission og Mission Afrika.
9:00 - 11:00 Stjerneløb 
8 poster på sports banerne ved hallen. Der er start løbende i perioden.
Der er en person fra KFUM og KFUK, der sender ud til posterne. Posterne er uden bemanding.

---------------------------------------------------BUNDEN AF PROGRAMMET---------------------------------------------------

Løb for familien
QR-kode løb rundt i byen! Hvad er det? Jo ser du. Timring læringscenter har lavet et QR-løb rundt i
Timring. I skal hente en QR-app og bruge kortet som er vedlagt med QR-posterne. Ved hver post scanner I
QR-koden. Børnehaven og alle klasserne på skolen har bidraget med en post. I kan blandt andet gætte
kendte, se former og dejlige insekter. Posterne er klar fra torsdag i uge 24.
Refleksion Rute   
Langs stien tværs over engen fra Riisvej til Birkmosevej - eller modsat - vil der være opsat pæle, hvorpå der
er små tekster, som måske kan give tanker til refleksion. Ved vejs ende vil der være en opfordring til at
besøge Kirken. Her er der mulighed for at tænde et lys, finde ro og tid til eftertænksomhed.
Velkommen og god tur.

Alle aktiviteter foregår på det grønne område. 
Husk selv at medbringe stole og bord, da der ikke vil være borde og bænke på pladsen


