Mænd fra hele verden
Mødes i

International mandeklub
Huset bag Kvaglund kirke, Kvaglund parken 18
Marts, April, Maj
Tirsdag klokken 18 til 21

Alle er velkommen
Program: Ibrahim, Fishale, John, Sam, Henok, Sat, Elias
Kontakt: Poul 52404087 og Daniel W. 42681771

20. marts: Vi vil starte denne aften med at lave og spise
sundt mad. Elias er chefkok. Efter at have spist alt den sunde mad,
vil der komme en og fortælle om hvordan vi kan leve et sundt liv.

27. marts:

Klokken 16,00 til ca. klokken 19,30 vil vi besøge

Hviding asylcenter. Vi vil prøve om vi kan lave en lille Påskefest for
dem, som bor på asylcenteret i Hviding. Vi vil deltage fra
International kvindeklub, International mandeklub og familier som
gerne vil være med til at glæde mennesker, der bor på Hviding
asylcenter.

3. april: Vi vil besøge Daniel Ettrup Larsen og hans familie i
deres hjem. Daniel vil lave mad til os.

10. april:

Vi tager ud på Sydvestjyllands Efterskole i

Bramming og spiller fodbold og snakker med eleverne.

17. april:

En Sygeplejerske og Elias kommer og laver et

sundhedstjek på os. John er ansvarlig for maden, vi skal spise den
aften.

24. april:

Spiseaften, Sat finder ud af, hvad vi skal

spise. Efter maden vil vi snakke om de lande vi kommer fra,
måske vise film eller billeder, fra de forskellige steder.

1. maj:

Kristian, som er leder af SFO på Bakkeskolen vil

komme og fortælle os om, hvordan vi kan gøre vores børn parate til

at gå i skole. Men først vil vi spise. Poul er den ansvarlige for at
lave mad.

8. maj: Vi besøger model skibe klubben. John har lavet aftale.
15. maj:

Så er det tid for fodbold igen. Vi tager ud til

Sydvestjylland Efterskole og spiller og snakker med
eleverne.

22. maj:

Vi tager ud til Asger i Sjelborg og besøger ham og

hans kone i deres sommerhus.

29. maj:

Grill aften. Efter maden vil vi tage ting fra vores

hjemlande med til mandeklubben og fortælle om hvad de
bruges til, eller hvad betydning de har.

International mandeklub: hver tirsdag fra 18 til 20 (21). I det
Internationale hus ved Kvaglund kirke.
International sprogcafe: Hver torsdag fra 15 til 17 i det
Internationale hus ved Kvaglund kirke. Daniel 29471909
Mangler du en kontakt familie? Ring til Poul 52404087
Se International mandeklub mere på Facebook.

