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

Kirken på Tværs

Kvinder møder kvinder

Haderslev 2019 - 2020

Danske og nydanske kvinder mødes en onsdag formiddag om måneden. Vi laver mad
sammen, hører om hinandens kultur og skikke og finder på ting vi synes er
spændende at dele med hinanden. Kontakt:
Helene Nørgaard 2374 1656, e-mail: helenen@youmail.dk eller
Else Wiwe 2578 6267, e-mail: ew@dlm.dk

International bibelkreds for kvinder
Danske og nydanske kvinder mødes jævnligt. Vi indbyder til bibellæsning og bøn for
hinanden. Alle kvinder er velkomne. Kontakt: Helene Nørgaard tlf. 2374 1656, email: helenen@youmail.dk

Kontaktfamilier til nyankomne flygtninge
Kirkerne i Haderslev har et netværk for kontaktfamilier. Har du lyst til at hjælpe en
ny flygtningefamilie med at falde til i det danske samfund? Samværet kan f.eks. bestå
af lektiehjælp, at lære at cykle, at invitere på et måltid mad. Med en lille indsats kan
du gøre en stor forskel! Kontakt: Helene Nørgaard tlf. 2374 1656, e-mail:
helenen@youmail.dk

Haderslev Domsogn
Gl. Haderslev Sogn

Middag på tværs

Lørdag 18. januar
Nytårsbingo

I Middag på Tværs mødes gamle og nye danskere. Det foregår en lørdag om

Lørdag 22. februar
Fastelavnsfest

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

Lørdag 28. marts
Forårsværksted

i Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93. Tidspunktet er kl. 17 –
20, hvor intet andet er nævnt. Middag på tværs arrangeres af mennesker fra
Folkekirken, der byder dig og din familie velkommen. Vi mødes i et åbent og

Lørdag 18. april
Da sønderjyderne var migranter – om den tyske tid og Genforeningen v. Irene
Sørensen og Hanne Østergaard.

varmt fællesskab på tværs af kultur, alder, køn og religion.
Pris: 10 kr. pr. person, maximum 30 kr. pr. familie.

Lørdag 24. august kl. 15-20:
Grilltur til Nørskovgård. Fælles afgang
fra Gl. Haderslev sognehus kl. 15.00.

Lørdag 13. juni kl. 10-17:
Udflugt til Madsby Legepark og Minibyen i Fredericia. Nærmere information i
særskilt folder. Tilmelding er nødvendig.
Middag på tværs finder sted i Gl.
Haderslev Sognehus, Storegade
93

Lørdag 28. september
Leg i Damparken
Lørdag 26. oktober
Dans fra forskellige lande
Lørdag 30. november
Juleværksted

Yderligere oplysninger findes her:
FIN – Fælleskirkeligt Integrations Netværk www.finhaderslev.dk
Haderslev Domsogn www.hado.dk Gl.Haderslev Sogn www.glha.dk
Facebook: Vi har en åben gruppe ”Kirken på tværs – Middag på tværs,
Haderslev” til deling af informationer og billeder.

