
Fokus på parforholdet 

”Livet slider”, har prædikant Louis Nielsen 

engang sagt, og dette mærkes ikke mindst i 

parforholdet. Men hvad kan vi gøre ved 

det? Og hvordan forhindrer vi, at 

parforholdet slides op? 

Kristent Fællesskab i Rødovre (Højnæs-

kirken) indbyder til en café-aften, hvor vi 

kan sætte fokus på disse spørgsmål. Tanken 

er at gøre os bevidste om, at vi ikke skal 

tage hinanden for givet, men sammen 

arbejde for at parforholdet forbliver den 

oase, som det er skabt til at være. 

Vi ønsker at få afdækket, på hvilken måde vi 

i Højnæskirken kan bevare liv og glæde i 

parforholdet. 

Derfor indbyder vi til denne aften – vi skal 

 Præsentere tanker om parforhold 

 Høre, hvad I tænker, og samle jeres 

ønsker op 

 Præsentere de tilbud, vi har for tiden, 

og hvad vi evt. kan tilbyde senere 

Vi starter aftenen med ost og rødvin, og 

derfor koster det 50,- pr. par. Sig til en af os, 

hvis dette er et problem. 

Kontaktinfo og tilmelding: Se bagsiden af 

denne folder.

 

Program 

Dato: Fredag, 15. marts 2013 

19.30 – 20.45 

 Ost og rødvin 

 Velkomst 

 Tanker om parforhold 

 Små øvelser for parrene 

 Plenumsnak 

 

20.45 – 21.00 

 Pause – Kaffe/te 

 

21.00 – 21.30 

 Hvad kan vi i menigheden tilbyde? 

 Præsentationer 

 Opsamling og afrunding 

 

21.30 – 21.40 

 Lille øvelse 

 Officielt program slut – I er 

velkomne til at blive til 22.00! 

  



 

Holdet bag 

Arrangørerne af denne aften er: 

Poul Michael og Maria Fanøe 

Mail: pmfanoe@gmail.com / 

mwfanoe@hotmail.com 

Telefon: 27 24 48 08 / 22 56 73 83 

 

Jakob og Lene Hammer-Helmich 

Mail: jakob@hammerh.dk / 

lene@hammerh.dk  

Telefon: 30 62 34 54 

 

Niels og Ida von Wowern Fanøe 

Mail: niels.f@noee.dk / ida.f@noee.dk  

Telefon: 30 91 42 22 / 40 85 39 76 

 

Øvrige initiativtagere: 

Flemming og Ida Walsøe 

Martin og Didi Bramming 

 

Tilmelding til: 

Niels og Ida på mail niels.f@noee.dk eller 

tlf. 3091422. 

 

Højnæskirken indbyder til 

Caféaften 

Med fokus på parforholdet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 15. marts 2013  

kl. 19.30 
i Højnæskirkens café 

Højnæsvej 60, Rødovre 
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