
Samvær om fortælling − og kaffe.
Vi dykker ned i livet.

www.lemvigkirkerne.dk

Livs-
     fortællinger

Praktiske oplysninger
 y Leder: sognemedhjælper Kirsten Vindum
 y Seks fredag formiddage kl. 10-12
 y Opstart fredag den 22. februar 
 y Datoer: 22. februar og 1.-8.-15.-22.-29. marts
 y Sted: Kirkehuset ved Lemvig Kirke, Torvet 10, 2. sal

• Der serveres kaffe/the og småkager
 y Der vil være et max deltagerantal på seks deltagere
 y Pris: gratis
 y Tilmelding til sognemedhjælper Kirsten Vindum

 telefon 2345 9492 eller på mail: smh@lemvigkirkerne.dk
 y Arrangører: Lemvig-Heldum Sognes Diakoniudvalg

Lemvig Kirke inviterer til

www.lemvigkirkerne.dk

“   Kan det virkelig passe, 

         at det allerede er sidste gang?



  

Vi dykker ned i livet. Formålet er at skabe samvær 
og netværk. 
Dørene åbnes for noget nyt ... i og omkring os.

Meningen med “Livsfortællinger” er, at deltagerne kan 
mødes og fortælle om deres liv på godt og ondt − i et 
forum der bygger på tryghed og trivsel, fordi man indgår 
en aftale om, at det, der bliver sagt under samværet, 
ikke kommer videre end til de andre deltagere.

Livsfortællinger vil blive ledt af sognemedhjælper 
Kirsten Vindum. Vi vil stile efter at skabe en 
hyggelig og tryg stemning for alle. Der serveres 
kaffe/the og småkager. 

Der vil være plads til seks deltagere i gruppen. 

I forbindelse med Livsfortællinger opbygger vi et fæl-
lesskab, hvor vi beskæftiger os med nogle af livets små 
og store spørgsmål. Tillid, fortrolighed og ærlighed er 
forudsætninger for fællesskabet.

At fortælle og lytte til hinandens historier giver en fornem-
melse af samhørighed om nogle fælles erfaringer gennem 

tilværelsen.

Livsfortællinger er et samvær med fortælling og kaffe i en afslappet og 
tryg atmosfære.

Praktiske oplysninger − se bagsiden.

Livs-
     fortællinger

“   Jeg er kommet i tanke om 
mange af de ting, der er gået i glemme-
bogen. Når man fortæller her, kommer 
man i tanke om mere, end når man går 
derhjemme.

“   Emnerne er rammende − vi 
har været åbne overfor hinanden. 
Det har givet en samhørighed.


