Sogneudflugt den 20. juni 2019 kl. 13.00 med forventet hjemkomst kl. 21.00
Møltrup optagelseshjem og Sdr. Omme fængsel
Dette års sogneudflugt handler om livet på kanten – og i modvind.
Der er plads til max. 40 personer, pladser fås efter først-til-mølle-princippet.
Da fængslet først modtager besøg fra kl. 17, ligger sogneudflugten om eftermiddagen og aftenen.
Vi starter med et besøg på Møltrup optagelseshjem. Et sted for hjemløse mænd i alle aldre, der
ønsker at leve alkohol- og stoffri.
Vi får en rundvisning på stedet, hvor vi bliver klogere på dets formål og historie. Vi ser
værksteder, landbrug og én af herregårdens flotte stuer.
Desuden byder Møltrups køkken på et dejligt kaffebord med hjemmebagte boller og kage – eller
lign. Under kaffen vil der være god tid til supplerende spørgsmål og svar.
Besøget afsluttes med et besøg i Herregårdens Madbutik, hvor der er mulighed for at købe
smagsoplevelser med hjem.
Vi kører med kurs mod Sdr. Omme, hvor vi mødes med sogne- og fængselspræst Kirsten Esbjerg
i fængslets kirke, Østerby kirke. Her vil hun fortælle os om den anderledes kirke, som Østerby
kirke er, samt fortælle lidt om fængslet. Der vil være kaffe og vand.
Al elektronik - telefoner, i-pad, smartwatch m.m. er forbudt i fængslet - også det, der lægges i
bussen. Så det skal enten blive hjemme eller samles ind og lægges ved hovedvagten.
Af sikkerhedsgrunde skal fængslet bruge en liste over deltagerne med navn og adresse. Derfor
skal man angive navn og adresse på alle deltagere, når man melder sig til.
Vi slutter dagen med aftensmad på Sdr. Omme kro.
Prisen er 250 kr. per person
Tilmelding til Anders Frank: rind.kollund.kirke.kultur@gmail.com eller tlf. 23 20 23 13.
Tidsplan, sådan ca.
13.00 Afgang Lind
13.30 Rundvisning Møltrup inkl. kaffe
16.00 afgang Møltrup.
17.00 Østerby kirke ved statsfængslet i Sdr. Omme.
18.30 Afgang
18.45 Aftensmad på Sdr. Omme kro
20.15 Afgang
21.00 forventet hjemkomst til Lind
Anders Frank, Kirke- og kulturmedarbejder
Ulla Kristiansen, Sognepræst

