Hvad er det?
Kvinder Imellem 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 Imellem 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.
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Kvinder Imellem
Program for 2020

Tre aftener om Christfulness med forskelligt tema v.
Thomas Frovin (projektleder i Areopagos Danmark), Vejle.
Hvordan bliver man fyldt af Kristus? I Christfulness bruger vi
frimodigt af kirkehistoriens værktøjskasse og arbejder med
bøn, meditation og intenderet nærvær. Vi øver os i at gøre
troens ord til erfaret virkelighed.
Mandag den 20. januar:
Et kærligt tilbageblik på dagen
Tirsdag den 18. februar:
Opmærksomt og ikke dømmende nærvær i verden i forhold
til sig selv, Gud og andre mennesker
Onsdag den 18. marts:
Heling af hjertet

Hvor?

Vejle Oasekirke
Niels Finsensvej 18
7100 Vejle

Hvornår?

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

Tilmelding?

Ingen

Pris?

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

Mandag den 21. september:
ME/CFS - en skjult sygdom!
v. Martin (teolog) og Annemette Louw Kristoffersen
(gymnasielærer, ME-foreningen), Esbjerg
Med udgangspunkt i filmen Unrest og personlige erfaringer
kastes der lys over hvad ME er. Hvordan kan vi som
pårørende, som kirke, som samfund hjælpe de ca 14.000
danskere, som lider af sygdommen?
Tirsdag den 20. oktober:
Vrede - en vigtig og en vanskelig følelse
v. Ole Rabjerg (psykolog i foreningen Agape), Holstebro.
At leve sundt med egen og andres vrede kan være enormt
vanskeligt. Mange tænker, at vrede er en dårlig følelse. Men
vrede er en vigtig følelse, som vi dog skal lære at leve sundt
med. Foredraget er for dig, der tror, at du ikke har brug for at
høre noget om vrede og for alle andre. I foredraget sættes der
fokus på, hvordan vrede kan håndteres på en god måde.
Torsdag den 19. november:
En livshistorie om forladthed
v. Bente Mikkelsen Pahus (bach. i teologi, certificeret åndelig
vejleder og leder af Mission Afrika Genbrug), Vejle.
Vi inviteres indenfor til en spændende personlig beretning om
det at være et menneske på vandring med Gud, om håb, om at
blive forladt, om at komme 'hjem' - og om betydningen af et
fællesskab præget af tryghed, nærvær og empati.

