
Fredag den 1. marts 2019: 

 
"Livshistorier og relationer” 
Vi bærer alle vores livshistorier med os på godt og 
ondt.  
Hvilken betydning har det for os i vores liv og 
hverdag? 
Vi er skabt ind i en relation og påvirkes af de 
relationer, vi er en del af.  
Hvilken betydning har nærvær i relationen for os 
selv og vores møde med andre? 

 
v/ sundhedsplejerske, sorg- og krisekonsulent, Marie 
Munch, Hillerød 

 
Fredag den 10. maj 2019: 

 
”Identitet, sårbarhed og styrke” 
Robusthed er et af tidens nøgleord og en 
efterspurgt menneskelig egenskab. Hvordan 
hænger kravet om robusthed sammen med stress? 
Hvordan hænger stress sammen med vores 
forståelse af identitet, oplevelse af mening og 
sammenhæng og - med tro og ånd? 
Magtesløshed og sårbarhed i menneskelivet er ikke 
en fejl, men et vilkår. Det er vigtigt, at tage hånd 
om egen sårbarhed, være i kontakt med den og 
passe på den. 

 
v/ Noomi Falbe Mortensen, pensioneret sygeplejerske. 

Tidligere udviklingssygeplejerske på hospice.  
Annette C. Langdahl, sygeplejerske, underviser, og 

udviklings konsulent i Dansk Kristelig Sygeplejeforening 

 
Fredag den 4. oktober 2019: 

 
”Hop ud af hamsterhjulet og elsk 
leverpostejlivet” 
Hvordan får vi lidt mere lethed og hvile ind i livet, 
skruet lidt ned for tempoet, hopper over hvor 
gærdet er lavest? 
Hvordan bliver vi bedre til at bede om det, vi gerne 
vil have, og få sagt pænt ”nej”? 
Hvordan får vi lidt mere plads til os selv, og mere 
fokus på det, der er det vigtigste? 
 

v/ organisationskonsulent, team- og stresscoach Grethe 

Muff Enevoldsen, Hillerød 
 

Lørdag den 16. november 2019: 

 
Kvindedag på LM´s lejrsted. Solbakken, 

Sønderballe Hoved 60, 6100 Haderslev 
Se program på www.soenderjylland.dlm.dk 
Arr. LM-Sønderjylland 
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Praktiske oplysninger: 

 
Tidspunkt: Kl. 19.00 – ca. 21.30 
 
Sted: Luthersk Missions Hus, Stegholt 27,  
6200 Aabenraa. 
 
Tilmelding: Lisbeth Refslund-Nørgaard  
E-mail: lr@hotmail.dk 
Mobil/SMS: 5086 9802 
 
Kursusafgift: Pr. aften kr. 50,00 inkl. afsluttende 
traktement betales kontant eller via MobilePay til 
5086 9802, Lisbeth Refslund-Nørgaard. 
 
Målgruppe: Kvinder med lyst til foredrag, debat, 
eftertanke, small talk, hygge og selskab. Vel mødt 
–  ta’ gerne andre med! Det er også for din nabo 
og arbejdskollega. Z X i kalenderen allerede nu. 
 
Arrangør: Luthersk Mission Aabenraa 
Mette Nørrelykke Nissen mobil 2120 1975 
Lydia Nørrelykke Gad mobil 3161 3330 
Lone Bruun Rasmussen mobil 2620 3306 
Lisbeth Refslund-Nørgaard mobil 5086 9802 

 
 
 
 
 

”Kun for kvinder” 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Kan du blive klogere på livet og 

samtidig hygge dig? 
 

Velkommen til 

 
spændende og udfordrende foredrag 

med afsæt i kristen tro og etik 

 
Forår/Efterår 2019 
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