
Fredag den 5. marts 2021: 
 

”Midt blandt mennesker og dog 
ensom” 
Ensomhed er et stigende problem i vores samfund, 
og det på trods af, at vi ofte karakteriseres som et 
af de lykkeligste folk i verden. Men måske er 
ensomhed noget, vi fortier både over for os selv og 
andre, fordi det er tabubelagt, og vi får følelsen af 
at blive udstillet som svage mennesker. 
Vi vil denne aften se på, hvad ensomhed betyder, 
hvordan vi kan arbejde med ensomheden, og 
hvordan Gud kan være en hjælp i ensomheden. 
 
v/ lærer Inger Nørgaard, Hoptrup 

 
 
 
Fredag den 7. maj 2021: 
 

” Kommunikation i relationer” 
Uanset om vi kommunikerer med ægtefælle, børn, 
kollegaer, venner eller brugere på arbejde, er der 
grundlæggende forhold, som det er godt at være 
opmærksomme på. Vi kommunikerer fx med både 
ord og kropssprog; vi kan have forudfattede 
meninger, som bestemmer, om vi modtager det 
samme budskab, som er afsendt. De fem 
kærlighedssprog, vil også kort blive præsenteret. 
 
v/ samtaleterapeut Ellen Esmarch Petersen, Hillerød 
 

 
 
Fredag den 1. oktober 2021: 
 

”Kvinder sætter spor!” 
I Cambodja var der kvinder, der overraskede, 
udfordrede og påvirkede den mangeårige 
missionær. Der vil blive sat fokus på tre forskellige 
kvinder og der lægges op til samtaler om aktuelle 
problemstillinger som f.eks.: 
- når noget, jeg er utilfreds med, viser sig at føre til 
noget godt … 
- når noget, jeg mente var det rigtige valg, fik 
negative følger ... 

 
v/ tidligere missionær Annelise Rye Clausen, Tarm 
 

 
 
Lørdag den 20. november 2021: 
Kvindernes dag 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. Sæt 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 
Anne-Grete Just Hansen mobil 6176 0186 
 

 
 
 
 

”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 2021 
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