
Café Nyfiket
Plats: Nygårdskyrkans Trädgård
Datum: Söndagen den 10 Juli
Tid: Kl.18.00

Under söndagskvällen i Ramkvillaveckan så är café nyfiket öppet!
Där du kan få njuta av en glass eller våffla och kaffe i Nygårdskyrkans 
trädgård. Under kvällen blir det även sång och musik ifrån församlingens 
musiker och sångare. Varmt Välkommen!

Kurs i Scoutteknik & 
Primitiv Matlagning
Plats: Vindskyddet vid Nygårdskyrkan
Datum: Måndagen den 11 Juli
Tid: Kl.11.00

Under Ramkvillaveckan så kan du gå en Kurs i Scoutteknik och primitiv 
matlagning. Kursen vänder sig både till dig som vill återuppleva minnen från 
din egen Uv-scouttid och för dig som aldrig provat scouting tidigare. Vi lagar 
vår egen lunch över öppen eld med lite olika tekniker. Vi är vid vindskydden vid
Nygårdskyrkan. Vi håller på ca 3 timmar. Anmälan sker senast lördagen den 
10/7 på sms till Samuel Norrlin, tel. 070-513 99 18. Ingen kursavgift. 



Missionsloppet
Plats: Vid Nygårdskyrkan
Datum: Lördagen den 17 Juli
Tid: Kl.11.00

För snart 3 år sedan så hölls det första missionsloppet vid Nygårdskyrkan. Ett 
20-tal deltagare ifrån 7-93 år sprang eller gick en 500-meters sträcka på så 
många varv som möjligt på 20 minuter. Sponsrad av grannar, släkt och vänner 
samlade man in 87 000 kr till att betjäna barn och fattiga i Rajahmundry i 
Indien. Som så sedan ledde till en livsförvandlade resa dit, för flera människor i
vår byggd. Under årets Ramkvilla vecka så är det dags igen att på detta 
fantastiska sätt vara med och förändra människors liv genom World Children 
Needs arbete.

Där du som vill delta i loppet hittar sponsorer. Sponsorer är folk i ens närhet, 
såsom arbetskamrater, klasskompisar, vänner och grannar. Dessa sponsorer 
ska i sin tur sponsra med en valfri summa per varv, som du lyckas att ta dig på
vår bana på 20 minuter. Du kan delta i loppet genom att springa, gå baklänges
hjula, dansa, utklädd till Batman – Det är endast din kreativitet som sätter 
stopp. Dock får inga motordrivna fordon användas. Anmälan sker på plats en 
halvtimme innan start. Behöver du ”sponsor lappar” eller undrar över något, 
kontakta Julia Hördegård på tel.070-2930621.

Hoppas just du vill vara med och delta på ett eller annat sätt!
Tillsammans gör vi skillnad!

UV Marknad
Plats: Vid Nygårdskyrkan
Datum: Lördagen den 17 Juli
Tid: Kl.10.00-12.00

I samband med missionsloppet anordnar UV-scout en marknad för både barn 
och vuxna. För några kronor så kan du få vara med om flera olika spännande 
och roliga aktiviteter, inspirerade av UV-lägrens marknadsdag, såsom pil- och 
hästskokastning. Varje krona går till Indien och World Children Needs arbete.


