Tilmelding
Til julemiddagen kl. 18 er tilmelding nødvendig efter ’først til mølle’-princippet.
Sms/tlf til HYGGEN/Øens Venner: 91 25 30 03

Pris
Juleaften på Skibet koster 120 kr.
Børn fra 6 t.o.m. 14 år ½ pris, og børn mellem 0 og 5 år er gratis.
Er du økonomisk udfordret, så kontakt os alligevel, for du er altid velkommen.
Købmagergade 27C, Nexø

24. december 2021
Kl. 15.00
Kl. 16.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 20.30

Julegudstjeneste
Vi byder velkommen og venter på julen med Disney og julehygge
Julemiddag med and, flæskesteg og ris ala mande – tilmelding
Vi hjælper hinanden med opvasken…..
Vi danser om juletræet og synger i salen
Julehygge med aftenkaffe og julebag – julespil, julemusik….

Julegaver
Har du mulighed for det, så medbring 1-2 gaver á max 25 kr. til julespil.
Indbyrdes julegaver bedes givet under private forhold, men mon ikke der traditionen
tro er en lille gave til alle fra julemanden?

Alkohol
Iht. HYGGEN’s Husorden er alkohol ikke tilladt, så alle kan være med.
Den social-kulturelle forening Øens Venner står bag HYGGEN og
Juleaften på Skibet. HYGGEN er et fællesskab i alle aldre, som
mødes flere gange om ugen med spisning. Vi hygger, har det sjovt, er
kreative, har gode samtaler, hjælper og har omsorg for hinanden, spiller
spil, synger sammen og er på mange måder den familie, du måske
savner i hverdagen.

Vil du støtte det gode projekt, så kan du sponsorere en julemiddag
eller tilbyde din hjælp som frivillig……
Kontakt os

Info / kontakt / tilmelding

på sms / tlf: 91 25 30 03
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