Multicafé
Multicafé foregår hver mandag eftermiddag kl. 15.00-17.00 i Multihuset,
Hirsevej 9. I Multicafé er samvær det vigtigste. Vi drikker te og kaffe, vi
taler dansk, vi spiller spil, vi laver kreative ting og vi synger. Multicafeen
henvender sig til nye og gamle danskere, børn og voksne.
Kontakt: Helene Nørgaard 2374 1656, e-mail: helenen@youmail.dk

Kvinder møder kvinder
Danske og nydanske kvinder mødes en onsdag formiddag om
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måneden. Vi laver mad sammen, hører om hinandens kultur og skikke
og finder på ting vi synes er spændende at dele med hinanden.
Kontakt:

2021-2022

Helene Nørgaard 2374 1656, e-mail: helenen@youmail.dk eller
Else Wiwe 2578 6267, e-mail: ew@dlm.dk

Motion for kvinder
Få din krop i bevægelse og god kondi sammen med andre kvinder.
Kontakt: Else Wiwe 2578 6267, e-mail: ew@dlm.dk

Flere oplysninger findes her:
Haderslev Domsogn www.hado.dk Gl. Haderslev sogn www.glha.dk
FIN – Fælleskirkeligt Integrations Netværk www.finhaderslev.dk

Facebook: Vi har en åben gruppe ”Middag på tværs, Haderslev” til
deling af informationer og billeder.

Haderslev
Domsogn
Gl. Haderslev
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Middag på tværs
I Middag på Tværs mødes gamle og nye danskere. Det foregår
en lørdag om måneden. Voksne og børn spiser i fællesskab.
Vi får tid til at tale sammen, hygge og synge. Vi slutter aftenen
med læsning fra bibelen og sang. Vi mødes i Sognehuset ved
Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93. Tidspunktet er kl. 17 – 20,
hvor intet andet er nævnt.
Pris: 10 kr. pr. person, maximum 30 kr. pr. familie.

Lørdag 26. februar
Fastelavnsfest
Vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.
Kom gerne i udklædning.
Lørdag 26. marts
Forårsværksted
Vi laver pynt til påske.
Lørdag 7. maj
Sang og dans med Lene Holmgaard

Lørdag 4. september kl. 15-20:
Grilltur til Nørskovgård
Fælles afgang fra Gl. Haderslev sognehus kl. 15.00.

Lørdag 11. juni kl. 10-17: Udflugt til Glad Zoo i Lintrup.
Nærmere information i særskilt folder.
Tilmelding er nødvendig.

Lørdag 2. oktober
Mit liv som barn
Flere deltagere fortæller erindringer fra deres barndom.
Lørdag 6. november
Aften om demokrati og kommunalvalg
Lørdag 4. december
Juleværksted
Vi laver juledekorationer og julepynt.

Lørdag 15. januar
Nytårsbingo
Vi spiller om små gevinster.

Middag på tværs finder sted i Gl. Haderslev
Sognehus, Storegade 93.

