KUN TIL DIG MAND!

KIG FORBI!

Har du lyst til at være del af et aktivt fællesskab, hvor du kan
komme og deltage i aktiviteter, der allerede er planlagt eller være
med til at sætte nyt i gang? Så er det nu, du kan komme på banen.
Du er velkommen uanset alder, og om du er i job eller ej.

Duk op til et af mødestedets allerede programsatte arrangementer og oplev fællesskabet. Vi glæder os til, at se dig (– første
gang er uden tilmelding)! Se program på bagsiden.

Mødestedet er et sted, hvor du kan finde fællesskab omkring de
ting der interesserer dig, og hvor du kan få stor indflydelse på de
aktiviteter vi laver. Der er stort set ingen grænser – har du lyst til
at etablere forskellige værksteder, IT-grupper, læsegrupper, mad-,
cykel- eller kunstklubber eller andet, så er det stedet!
Det eneste kriterie for deltagelse er, at du er mand og at du respekterer, at det er et alkohol- og rusmiddelfrit mødested, …og rygning,
det forgår udenfor.

Du kan også tage kontakt til mødestedets tovholdere og høre
nærmere om fremtidige arrangementer – måske er der kommet
flere arrangementer til siden denne folder blev trykt – mødestedet er jo et kreativt fællesskab, hvor vi konstant udviklinger nye
ideer.
Ring til: Basse Dam, 21707215 eller
Michael Glimberg, 56956798
Eller find os på: www.sundmand.dk

PROGRAM, EFTERÅR 2015
24.
okt.

Gåtur for at se bisoner
i Almindingen

kl 10.00

29.
okt.

Madlavning, Metal,
Thairet, karrysuppe

KL 16.00

7.
nov.

Gåtur til Hammershus

kl 10.00

12.
nov.

Madlavning, Metal,
Thairet,
menu ikke fastlagt

KL 16.00

21.
nov.

Gåtur Vang Granit

kl 10.00

26.
nov.

Madlavning, Metal,
Thairet,
menu ikke fastlagt

KL 16.00

Ring til kontaktperson og hør
om mødested.
Ved Lunden 16
3700 Rønne

20kr

KUN TIL DIG
MAND!

Første gang er
tilmelding ikke
nødvendig.
Ring til kontaktperson og hør
om mødested.

Ved Lunden 16
3700 Rønne

20kr

Første gang er
tilmelding ikke
nødvendig.
Ring til kontaktperson og hør
om mødested.

Ved Lunden 16
3700 Rønne

20kr

Første gang er
tilmelding ikke
nødvendig.

MÆNDS MØDESTEDER
Mænds mødested er et sted hvor vi mænd kan lave det der interessere os
– i vores eget tempo og sammen med andre mænd. Kom og vær med!

HER STÅR MAN(D)
SKULDER VED SKULDER!

