Kristihimmelfartshelgen 26.–29. mai 2022 -

…ble – etter et pandemiavbrekk i 2020 – en gjennom mange år
tradisjonell vennskapsvisitt mellom Holstebro og Hinna YM klubbene
gjenopptatt. Denne gang på Hinna. Som vanlig til gjensidig glede og
hygge. Malen for programmet var mye det vi tidligere har vært vant
til, med utflukter både samlet og ‘separat’, med samlinger privat og
felles, hvor festaftenen lørdag kveld ble et høydepunkt. Her er fra
programmet i litt mer detalj:

…slik startet det en gang på nittennitti-tallet

Torsdag 26. mai:
Kl 19:30. Ankomst for flertallet av våre danske venner.
Fredag 27. mai
Kl. 10:00. Avreise fra Hinnakirken til Finnøy. Guidet tur med lokalhistoriker Gunnar A. Skadberg. Alltid
spennende når Gunnar forteller!

Gunnar A. Skadberg orienterer om viktige sider ved Finnøys historie, fra før unionen med Danmark til sporene siste krig etterlot seg på øya...

Lunsj på leirstedet Utsyn: Kyllingsuppe + dessert
Retur til Hinna ca kl 17.
Kl 19:00 Uformelle ‘Hjemme hos’-arrangementer.

‘Hjemme hos’….

…på sightseeing sammen med eget vertskap.

Lørdag 28. mai:
Vertene organiserer dagen sammen med sine danske gjester.
Kl 18:00 Festkveld i Hinnakirkens menighet sal
Musikk: Solveig F. Persett.
Konferansier: Paul B. Lyse.

Lunsj på Utsyn….

Program for kvelden:

Harald Figved om Kaj Munk – og HYMCs besøk i Danmark 1997.

Edvard Eikill: Prosessen rundt arbeidet med historieverket Flatøyboka.

Presidentenes tale

Tretti års vennskap

En kahoot (elektronisk quiz). Arne Augedal.

Kveldstanker i kirkerommet. Sogneprest Ole Johnny Møyholm.
Mat: Lasagne – salat og dressing. ‘Hjemmebakte’ og spesialbestilt kake til kaffen.
Fra festkvelden:

Tretti års vennskap – vi følger stolt med …..bildene beretter!

…Flatøybokas oversetter foredrar.

Søndag 29. mai:
(For de fleste…) avreise fra Hinnakirken om formiddagen.

Som vanlig en hyggelig weekend med mye mimring og nye gode opplevelser!
…og her er enda flere minner fra mange års vennskap: 2018, 2016, …

…God mat med markering av YMIs 100 år!

