Bli litt kjent med noen nye, og utforsk noe om livet sammen 3-4 kvelder i oktober!
Foto, film, mat, sying, retreat, internasjonal mat, eller vil du endelig lære å mekke?
Ta kontakt for tid og sted! Arr.: Larvik Vineyard med venner. (Frankendalsvn 97)

Internasjonal mat
En oppdagelsesferd matverdenen, med «lokale» guider. Vi
lager maten sammen og koser oss med den etterpå. Lekerom
for barna ved siden. Kr 50 i påmelding, pluss bidrag til råvarer.
Info: Aud-Mari: 97080072

Snurr film!
Vi popper popcorn, setter opp en tankevekkende film hver kveld, som
kanskje provoserer eller oppmuntrer. Så har vi litt å bite i, og mulighet for å
fordøye filmen sammen med de andre. Kr 30 inkl snack hver gang.
Info: Veronica Ryan 92634673

Mekkegruppe for voksne og barn
Voksne og barn sammen! Vi åpner ei girkasse, noen motorer, eller
kanskje en brødrister? Noen plasser også for barn uten
voksenfølge. Stikkord: Oljete fingre, kaffe, saft, trivsel! Kr 100 i
påmelding (m. snack) for alle 4 kveldene. Info: Odd Ivar 41010578

Vær med å be og lytt til Bibelen
Tre kvelder i oktober med tidebønner, Bibel og stille retreat i
kortversjon basert på bl.a. Ignatiansk kristen tradisjon. Respons
tidligere: Hvile, - Innsikt, - Klarsyn, - Velsignet. Info: Svanhild: 470 56 156

Snurr symaskin!
Ta med deg symaskinen, og finn andre med samme interesse. Lær
av hverandre, og bli inspirert til å komme videre. Har du et prosjekt
som har stoppet opp? Ta det med. NB: Begrenset antall deltagere.
Kr 100 for 4 kvelder, inkl. snack. Info: Edith: 45868743

Fotogruppe
Foto fire ganger i oktober i spennende lys. Først en kveld for å planlegge to
fotoøkter ute. Grytidlig? Mørk kveld? Så ser vi på bildene, og kanskje lager en
utstilling. Kostnader til fotopapir og annet materiale i forhold til forbruk. Kr 100 i
innmelding for 4 kvelder, inkl snack. Info: Ole Jacob: 46393794

