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Mad og fællesskab
Næring til maven, hjertet og hjernen
Mad og fællesskab er et tilbud til dig og dine.
Alle er velkomne - uanset tro, tvivl, humør, alder, hårfarve ...
Så grib din familie, nabo eller venner i armen og kom hid.
Det vi mødes om, er en friaften fra de daglige pligter, hvor vi spiser og hygger
sammen.
To af aftenerne kan du efter maden læne dig tilbage med en kop kaffe, mens
børnene bliver passet, og nyde en times tid mens et spændende foredrag fylder
rummet.

ALTID TILMELDING SENEST SØNDAGEN FØR!
Både foredragsholdere og Mad & Fællesskabsgruppen bruger tid på at
skabe en inspirerende og kærlig aften.
Vi måtte i foråret aflyse en foredragsholder grundet for få tilmeldte. Dagen
før og på dagen for arrangement strømmede der tilmeldinger ind - og det
er ikke første gang.
Det er ærgerligt - så hvis der er ønsker om, at der fortsat skal være arrangementer af denne type - så skal der strammes op. Overhold tilmeldingsfristen (søndagen før arrangementet) og bak op hvis du ønsker, at denne form
for fællesskab skal fortsætte.
Du tilmelder dig ved at sende en mail til madogfaellesskab@gmail.com

www.metodistkirken-odense.dk

Program for
2018-19

Onsdag den. 27. feb 2019

Fællesspisning

Onsdag den. 12. september 2018

Foredrag: Konfliktråd – et
tilbud til ofre og gerningsmænd

Fællesspisning og samvær

V/Ole Gudom Molbo

Hvem mon de er, dem du ser om søndagen? Hvem er de, som dukker op
for første gang en onsdag aften? Hvad
mon optager deres liv, hvad får dem til
at grine, og hvad drømmer de om?

Udsættes du for en forbrydelse,
tilbydes du måske at møde gernings
manden i et konfliktråd. Ole Molbo er
ansat ved Odense Politi og fungerer
som konfliktrådskoordinator.
Konfliktrådet er en mulighed for at
ofret kan fortælle gerningsmanden
hvordan forbrydelsen har påvirket
hans eller hendes liv og herigennem
bearbejde sin vrede og angst. Samtidig
vil det give gerningsmanden mulighed
for at forholde sig til de menneskelige
følger af hans eller hendes kriminelle
handling.
Ole Molbo vil denne aften dele ud af
sine erfaringer og via anonymiserede
historier fortælle hvilken betydning
disse samtaler kan have for de impliceredes videre livog måske også
forstyrre vores billede af hvordan en
krænker “ser ud”.

Onsdag den. 24. oktober 2018

Fællesspisning
Foredrag: Rock Nalle - et liv
med musik, misbrug, kærlighed og karriere
V/ Roland Lyhr Sørensen
Rock Nalle kommer og fortæller om sit
liv.
Alle kender “Go’e Gamle Fru Olsen”. I
dag er musikken forandret og det er
Rock Nalle også. Han fortæller om et
liv med op og ned ture, deler lunt ud
af historier fra sit liv og han har lovet at
krydre fortællingen med en sang eller
to. Rock Nalle er et godt eksempel på,
at et liv med store udfordringer kan
skabe visdom - hvis man vil.

Onsdag den. 3. april 2019

Fællesspisning og samvær.

inden foråret rigtigt får fat og vi fylder
vores tid med udeliv. Kom og inspirer
hinanden med ideer til en dejlig sommer og ønsk hinanden alt det bedste.

Mad & Fællesskab
Maden er altid klar kl 18.00.
Hvis der er foredrag, begynder det kl ca. 19.00.
Aftenen slutter ca. kl 20.30
Prisen for både mad og foredrag er kr. 60,- for voksne
og kr. 30,- for børn under 14 år.
Der vil være voksne som underholder børnene mens mor og far lytter
til foredrag.

HUSK Tilmelding:
Tilmelding sker senest søndagen inden arrangementet.
Du sender en mail til : madogfaellesskab@gmail.com
Af mailen skal fremgå antal voksne og børn. Du vil efterfølgende modtage
anmodning om overførsel af penge og når det er registreret vil du modtage
en mail med en billet.
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