Info og tilmelding

Et tilbud til enlige mødre og deres børn

For nærmere oplysninger og tilmelding kontakt:
Holstebro Sogn: Simon Kiilerich tlf. 2917 2839 ▪
smh-bu@holstebrokirke.dk
Nørrelands Sogn: Christine Linde Najbjerg tlf. 2310 9675 ▪
cln@noerrelandskirken.dk
Måbjerg / Ellebæk Sogn: Randi Møller tlf. 4075 2394 ▪
rm4075@gmail.com

Hvorfor hedder det tidsmaskinen?
Fordi det er et sted, hvor du kan;
"Tage en pause fra hverdagen, hvor tiden er din, og hvor du,
sammen med andre, kan skrue tiden tilbage og sammen med
andre se frem i tiden mod nye muligheder og ideer."

Hvem står bag
Tidsmaskinen er et samarbejde mellem:
Nørreland Sogns Menighedspleje
Holstebro Sogns Menighedspleje
Måbjerg/Ellebæk Sognes Menighedspleje

Tidsmaskinen
Efteråret 2021 i Holstebro

Hvad

Hvornår

Tidsmaskinen er et forløb på syv hverdagsaftner, hvor vi
mødes hver anden torsdag. Hver gang vil der være et oplæg fra forskellige oplægsholdere og samtale, mens der
er aktiviteter for børnene.

Vi mødes følgende torsdage:

I forløbet vil vi komme omk. emner som netværk,
økonomi, livsfortællinger, opdragelse, ensomhed, osv.
Det er GRATIS at deltage.

Hvem

▪ Torsdag den 16. september
▪ Torsdag den 30. september
▪ Torsdag den 14. oktober
▪ Torsdag den 28. oktober
▪ Torsdag den 11. november
▪ Torsdag den 25. november
▪ Torsdag den 9. december

Forløbet er for enlige mødre i Holstebro.
Der er syv pladser på holdet, så skynd dig at melde til.

Hvordan

Læs mere om tilmelding på bagsiden.

Kl. 17.00 Gratis aftensmad.

Hvor

Kl. 17.45 Oplæg for de voksne, mens børnene hygger
sig med andre voksne.

Hver gang mødes vi i Holstebro kirke,
Kirkestræde 9A, 7500 Holstebro.

Hvorfor
Formålet med forløbet, er at mødes, dele erfaringer med
hinanden, få udvidet ens netværk og at have en fælles
oplevelse med ens barn, men samtidig selv blive
inspireret til at løse udfordringer i hverdagen.

Alle aftener foregår på følgende måde:

Kl. 19.10 Samles alle til en kop kaffe, det er også muligt at tage hjem, hvis børnene skal puttes.

Kl. 19.30 Tak for i aften.

