Søgne menighet uke 11 - 12
Kom og se!
HELG UKE 10 Fredag 09.03.
18.00-20.00 UngdomsKRIK i Lundehallen
7.klasse og oppover. Aktiviteter i hallen. Mer info på facebook: «KRIK Søgne»

Lørdag 10.03.
19.30-23.45 Effekt ungdomsforeninga på Søgne menighetssenter
Kafeen åpner kl.19:30. Møte kl.20: andakt ved Live Lunde Gjedrem. Kiosk, spill og mere moro.
Facebook: «Effekt Ungdomsforeninga»

Søndag 11.03.
11.00 Gudstjeneste v/Jan Austad i Søgne hovedkirke
Dåp. Søndagsskole. Takkoffer til Changemaker.
13.00-15.00 FamilieKRIK i Lundehallen
Aktiviteter i hallen eller ute. Mer info på facebook: «KRIK Søgne»

UKE 11 Mandag 12.03.
10.30-12.30 Sittedans i kaféen på Søgneheimen, Lunde
Fellesskap, mat og sittedans.
20.00 Bønnemøte i Kirkestua
Nytt tilbud i oddetallsuker. «Hjelp meg Gud til å gi både pengar, arbeid og tid»

Tirsdag 13.03.
9.30-10.15 Morgenbønn i Langenes arbeidskirke
Leser en salme sammen. Fem minutters stillhet. Samlingen avsluttes med fri bønn for de som ønsker det.
16.45-17.45 Miniklang på Søgne menighetssenter
Fra 4 år-3.klasse. Sangøvelse, pause med noe å bite i, foreldrene samles i peisestua, de som har startet på
skolen kan få synge solo hvis de vil. Facebook: «Miniklang»
18.00-19.30 Gløgg på Søgne menighetssenter
«Lillegløgg» (2.-3.klasse. Snekrer og lager mye gøy i gløggrommet i kjelleren på internatbygget. Har en kort
andakt. Facebook: «Gløgg»
18.00-19.30 Treffen i 3.etg. på Helsehuset, Tangvall
Gratis trening for alle kvinner i Søgne, de som er nye i Norge er spesielt velkomne. Kaffe/te og frukt etter
treningen. Et samarbeid med Frisklivsentralen og introduksjonssenteret.
18.00-19.30 Søgne Soul Children på Søgne menighetssenter
Gospelkor for gutter og jenter, 4.-10.klasse. Har det gøy sammen og synger gospel, rock, pop og RnB.
Facebook: «Søgne Soul Children»

Onsdag 14.03.
8-årsklubb i Langenes arbeidskirke og på Lunde og Nygård skole NB! Krever forhåndspåmelding
11.00 Kirkeringen Langenes i Langenes arbeidskirke

Lager ting til julemessa i november, prat og sosialt over en kopp kaffe. Andakt. Nye medlemmer er hjertelig
velkommen!
11.45-14.30 Åpent Hus på Heimklang
Hver onsdag etter skoletid for elever på ungdomsskolene i Søgne. Her kan man få kjøpt varm lunsj til en
billig penge, kjøpe godis i kiosk, spille både brett og dataspill, spille biljard, få leksehjelp, slappe av med
venner og ha gode samtaler.
18.00-20.00 1.Søgne Sjø på Søgne menighetssenter
Speider for alle fra 2.klasse og ut videregående: småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere. Gøy,
utfordrende og lærerikt. Mer info. på www.1sognesjo.no
19.30 Onsdagsmøte på Søgne menighetssenter
Tale ved Harald Avtjern. Sang av Syvert Dale.

Torsdag 15.03.
17.00-18.30 Barneforeningen Ruth på Søgne menighetssenter
For barn fra 5 år. Hobbyarbeid, andakt og sang. Tilsluttet NMS. Samles i underetasjen på
menighetssenteret, inngang på baksiden.
17.30-19.30 Familiekoret i Langenes arbeidskirke
Starter med sangøvelse oppe i kirka. Kveldsmat for barn og voksne + enkle aktiviteter i kjellerstua fra 18:30.
Facebook: «Familiekoret på Langenes»

Fredag 16.03.
11.30 Lunsj på Torvet på Tangvall
Nydelig lunsj fra ulike land kr. 50. Overskuddet går til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon for å sikre mennesker
rent vann!
Seniordansen åpner det hele kl.11.00. Bli med og dans!
19.00-21.00 Fredagsklubben i Langenes arbeidskirke
For 5.-6.klasse. Andakt og konkurranse oppe i kirka, aktiviteter, fri lek, spill og noe å spise i peisestua.
Koster 20,19.00-22.00 Yngres på Søgne menighetssenter
For ungdom fra 7.-9.klasse. Andakt, sang, biljard, airhockey, kiosk og mye mer moro. Facebook: «Søgne
Yngres»

Lørdag 17.03.
Level up i Nygårdshallen for 18 og 19-åringer NB! Krever forhåndspåmelding
19.00-23.00 KRIK i Langenes gymsal/kirke
For ungdom i 7.klasse og oppover – for alle uansett sportstalent. Aktiviteter i gymsalen + pizza, prat og lek i
kirka. Koster kun 30,- inkl. pizza.

Søndag 18.03.
11.00 Gudstjeneste v/Birte Løvåsen i Søgne hovedkirke
8-årsklubben deltar. Takkoffer. Etter gudstj. blir det utdeling av Påskeblomst til de eldre i menigheten.
19.00 Tomasmesse v/Jan Olav Brufjell i Langenes arbeidskirke

UKE 12 Tirsdag 20.03.
9.30-10.15 Morgenbønn i Langenes arbeidskirke
Leser en salme sammen. Fem minutters stillhet. Samlingen avsluttes med fri bønn for de som ønsker det.

16.45-17.45 Miniklang på Søgne menighetssenter
Fra 4 år-3.klasse. Sangøvelse, pause med noe å bite i, foreldrene samles i peisestua, de som har startet på
skolen kan få synge solo hvis de vil. Facebook: «Miniklang»
17.00–19.00 Fasteaksjonen
Våre konfirmanter kommer tradisjon tro rundt i bygda for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid
med å sikre mennesker rent vann. Ta godt imot dem 
18.00-19.30 Gløgg på Søgne menighetssenter
«Storegløgg» (4.-7.klasse). Snekrer og lager mye gøy i gløggrommet i kjelleren på internatbygget. Har en
kort andakt. Facebook: «Gløgg»
18.00-19.30 Treffen i 3.etg. på Helsehuset, Tangvall
Gratis trening for alle kvinner i Søgne, de som er nye i Norge er spesielt velkomne. Kaffe/te og frukt etter
treningen. Et samarbeid med Frisklivsentralen og introduksjonssenteret.
18.00-19.30 Søgne Soul Children på Søgne menighetssenter
Gospelkor for gutter og jenter, 4.-10.klasse. Har det gøy sammen og synger gospel, rock, pop og RnB.
Facebook: «Søgne Soul Children»

Onsdag 21.03.
8-årsklubb i Langenes arbeidskirke og på Lunde og Nygård skole NB! Krever forhåndspåmelding
9.30-11.30 Småtrall for småtroll i Langenes arbeidskirke
Kjente, kristne barnesanger og bønner, tradisjonelle sanger og regler. Ta med nistepakka til felles lunsj.
11.00-13.00 Misjonsforeningen i Langenes arbeidskirke
Andakt, håndarbeid og kollekt til NMS og Sjømannsmisjonen. Ta med niste, det serveres kaffe og kake.
Velkommen til nye medlemmer!
11.45-14.30 Åpent Hus på Heimklang
Hver onsdag etter skoletid for elever på ungdomsskolene i Søgne. Her kan man få kjøpt varm lunsj til en
billig penge, kjøpe godis i kiosk, spille både brett og dataspill, spille biljard, få leksehjelp, slappe av med
venner og ha gode samtaler.
18.00-20.00 1.Søgne Sjø på Søgne menighetssenter
Speider for alle fra 2.klasse og ut videregående: småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere. Gøy,
utfordrende og lærerikt. Mer info. på www.1sognesjo.no
19.00 Kirkeringen Stokkelandsskogen, møtes hos medlemmene (Kontakt: Grethe Thorsen, 47840650)
Arbeider for driften av Langenes arbeidskirke, bidrar til lønning av renholder og til Julemessa.
19.30 Onsdagsmøte på Søgne menighetssenter
Tale ved Berit Iversen. Sang.

Torsdag 22.03.
13.00 Kafetreff på Frk.Lyng
Det er ikke noe program, men en uformell og hyggelig prat rundt bordet, og kanskje blir vi kjent med noen
nye mennesker. Håper vi ses – alle er velkomne!

Palmesøndag 25.03.
11.00 Fellesgudstjeneste v/Birte Løvåsen i Greipstad kirke
Nattverd. Takkoffer til Greipstad menighets barnearbeid.
Hvis du ønsker å få tilsendt ukenytt på e-post, eller melde deg av, send en e-post til solveig@sognemenighet.no

