Forårstemadag den 21.03.22 kl. 9.30 - 14.30
I Lendum Præstegård, Skærumvej 42, Lendum, 9870 Sindal

Foråret begynder så småt at røre på sig, de små løgplanter pibler op af jorden, vejret bliver lunere og
forventningen om lysere tider, kommer os i møde. Vi er klar til at tage fat på arbejdet, med fornyede
kræfter efter en lang periode med nedlukninger og mørke aftener.
Vi har også andre tungere opgaver, der ikke kan løses af store armmuskler, og handlekraft. Vi møder
mennesker på vores vej, i vores fritid, men ikke mindst i vores job. Vi kan blive overraskede over,
vores egne reaktioner, når vi ser ind bag facaden på os selv. Har vi nu de redskaber vi skal bruge?
Vi har river, skuffejern, hjælpemidler i alverdens elektriske udformninger. Men har vi også de
vigtigste redskaber, til at møde mennesker i sorg? Mange af os, har en del års erfaring, og pludselig
er der en sorg, der kryber under huden af os. Vi kan føle os på bar bund, på udebane. Hvor var lige
det stykke værktøj i den psykiske værktøjskasse, vi skulle have tjekket? Ligesom vi gennemgår vores
maskiner, skal vi også huske os selv.
Derfor har vi inviteret Ruth Østergaard Poulsen, tidligere sygehuspræst, til at fortælle os om:
“Mødet med mennesker i sorg”

Der er mulighed for kaffe/ rundstykker, og en god faglig snak mellem 9.30 og 10. Selve kursusdagen
begynder kl. 10. Der vil være et stykke frugt, om formiddagen, sandwich til frokost incl. 1 sodavand/
øl, og vi afslutter dagen med kaffe kl. Ca. Kl. 14 – 14.30.
Prisen er for medlemmer af Fakk (og deres medhjælpere) 150,- og for ikke-medlemmer (og deres
medhjælpere) 300,Vi glæder os til at se jer til en spændende dag, hvor I kan få efterfyldt værktøjskassen, med de
redskaber der måtte mangle.
Tilmelding til hjorring@fakk.dk eller SMS til Laila på, 23242646 senest 16.3.22

