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To fluer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar.
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Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om
Myanmar. Så hænger det sammen!
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åbnes en udstilling med
arbejderfor
af væver
Lene
aleneforældre
... og børn
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