Praktiske informationer:
Medbring
Overnatning foregår på elevværelser. Hvis du ønsker ene
værelse, mail til lene.roenne.pedersen@indremission.dk.
Du medbringer selv sengetøj (dyne/pude el. sovepose/
pude) og lagen, håndklæder og almindeligt weekendudstyr.
Tag gerne festtøj med til lørdag aften og gerne et festligt
indslag, hvis man har lyst til det.
Pris
700 kr. inkl. festmiddag, 2 overnatninger, diverse måltider,
foredrag/undervisning m.m.
Ved deltagelse kun lørdag er prisen 550 kr.
Hvis du har spørgsmål til priser, henvises til Birgit Forum
bf@imh.dk
Adresse
Efterskolen Solgården
Vardevej 68, 6880 Tarm
Tilmelding senest
Mandag d. 11. januar 2018
Tilmelding
Tilmelding på www.aleneforaeldre.dk
Evt. spørgsmål kan rettes til
Lene Rønne Pedersen, Ellestræde 7, 7100 Vejle
Tlf: 2943 9831
E-mail: lene.roenne.pedersen@indremission.dk

Aleneforældre
på Solgården
d 19-21 Januar 2018

Medvirkende på lejren
Fredag
19.00-19.30 		
19.30 			

Ankomst
Velkomstaften med forskellige
indslag. Workshop vi laver flødeboller

Lørdag
08.00-09.00 		
Morgenmad
09.00-09.30 		
Morgensamling
10.00-11.30 		
Foredrag
			
Foredrag v. Krista Korsholm Bojesen
			
Foredrag mistet ved død v. Irene
			Aarestrup
Undervejs er der formiddagskaffe
12.30-13.00 		
Middag
13.30-14.30 		
Smågruppe samling
15.30-16.00
Eftermiddagskaffe
16.00- ca. 18.00
Tid til spil, sport, gåtur og lign.
16.00-17.30 		
Stilhed og Bøn
18.00-19.00 		
Tid til omklædning m.m. til
			festaften
19.00- ?
Festaften med buffet, sjove indslag m.m.
Søndag
08.00-09.00 		
09.00-10.00 		
			
10.00-10.30

Morgenmad
Kort gudstjeneste med
Nadverfællesskab og herefter afslutning
Afslutningskaffe

Lene Rønne

Sinne Ramild

Lene Rønne Pedersen er familie- og musikkonsulent i Indre Mission og er
ansat til at arbejde med aleneforældre området. Lene er gift med Kenneth
og har 2 børn. Hun bor i Vejle. Lene er med på alle landsarrangementer.
Sinne Ramild er exam. psyko-og familie¬terapeut og har klienter i egen
praksis. Hun er gift med Preben og bor i Odense. Igennem en del år har hun
arbejdet som familieterapeut i kommunalt regi. Sinne er med hele weekenden og vil være til rådighed for samtaler. Book allerede nu en tid ved
Sinne, ved at sende en sms til 21 74 64 72.

Foredragsholdere

Krista Bojesen

Irene Aarestrup

Krista Korsholm Bojesen er psykolog. Til hverdag arbejder hun med at
hjælpe mennesker tilbage i job efter fysisk eller psykisk sygdom.
Derudover tager hun ud og holder foredrag om skam og om at elske
begrænsningerne. Til september udkommer hendes bog Skam fra
Bibelselskabets forlag. Krista er gift med Lars på 8. år og har to små børn.
Irene Aarestrup er psykolog og arbejder med børn og unge i Vejle kommune. Ud over dette har hun egen praksis. Irene er gift og har 3 drenge.
Irene vil være sammen med gruppen, mistet ved død.

