Kvinder i Mellem
Program for 2019

Hvad er det?
Kvinder I Mellem er et fællesskab, hvor vi ønsker at
dele liv med hinanden. Vi giver hinanden lov til at
være os selv. Dem vi er med hele os! Det er vores
ønske, at vores aftener med hinanden skal bringe os
livsmod, ny indsigt og glæde i vores hverdagsliv.
Hvem er det for?
Kvinder I Mellem er for alle kvinder på 18+. Det er
for unge og for modne kvinder. For kvinder som er
singler, og kvinder som er gifte, kvinder som er døtre,
mødre og bedstemødre.
Vi vil gerne skabe rammerne for et inspirerende
læringsmiljø, hvor det er rart at være sammen på
tværs af fag, aldre og kulturer.
Hvordan?
Vi hører på kvalificerede oplæg, livshistorier, snakker i
grupper, deler liv og ”kvindeting” sammen.

Hvad og hvornår?
22./1.-2019:

Kontrol - afmagt. Hvordan kan jeg styre noget,
hvis jeg føler mig magtesløs?
Sygehus- og sognepræst Jeanette Boye König,
Vejle.
Pris: kr. 50,

19./2.-2019:

Kærlighed og selvbeskyttelse. Hvorfor lever vi
ikke i lykkelige kærlighedsrelationer? Hvad gør
de ubevidste selvbeskyttelsesstrategier ved os?
Psykoterapeut, cand.teol. og forfatter Ilse Sand,
Lading.
Bemærk: kl. 17.00 og der serveres sandwich
bagefter.
Pris: kr. 50,-

19./3.-2019:

Hvad vil det sige at være udsat?
Hvordan være kirke for dem?
Korshærs- og diakonipræst Signe Toft, Vejle
Pris: kr. 50,-

17./9.-2019:

Hvordan bygges der bro mellem kirken og den
nyåndelige verden?.
Præst Tonny Jacobsen, Vejle.
Pris: kr. 50,-

22./10.-2019:

Med udgangspunkt i Miriam, som beskrives i
Bibelen, indeholder foredraget emner som
søskende jalousi, nederlag, sygdom mm.
Dette krydres med egne kampe og sejre.
Sognepræst Helga Døssing Bonefeldt, Sindbjerg.
Pris: kr. 50,-

19./11.-2019:

En rejse – et liv med skizofreni.
Udfordret af sygdom igennem 15 års ægteskab
Mai-Britt og Hans Rasmussen, Skive
Pris: kr. 50,-

Hvor:

Vejle Oasekirke
Niels Finsensvej 18
7100 Vejle

Tidspunkt:

Kl. 19.00 til ca. 21.00, hvis ikke andet er nævnt

Tilmelding:

Ingen

Pris:

50 kr. som dækker entré, kaffe/te,
hjemmebagte boller og marmelade.

Arrangører:

Kvinder i Mellem

Kontaktpersoner:

Grethe Iversen tlf. 31 32 09 17
Lise-Lotte Skovgaard tlf. 26 17 34 84
Anita Skovbo tlf. 26 79 39 19

