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Mirakelkur - mirakelvæg

Del dine oplevelser af mirakler på
mirakelvæggen i caféen

(se kort på bagsiden)

Det praktiske:

Adresse: Sjællandsgade 86, 7400 Herning
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... et fællesskab af mirakler

Toiletter: der er enkelte toiletter på
etagerne, men de fleste er med indgang fra
skolegåden.
Rygning er ikke tilladt på skolens arealer.
Handicapinfo:
Der er handicaplift til 1. sal ved trappen til
højre for hovedindgangen(se kort på bagsiden)
Toiletterne er handicapvenlige. Handicaptoilet findes i hallen.
Frokost lørdag -Sandwich. Undgå kø og
køb billetter i forvejen i informationen
Overnatning:
Henvend dig i informationen
Kontakt til arrangør: 20859010/26640136
Mobile Pay: Hattepenge:
		
Café: 		
Andet:

2085 9010
2962 5728
2063 2900

Fredag den 22/9
18.00
19.30-20.30
21.00-22.00
22.15

Cafeen og indtjekning åbner
Speak
Lysmøde
Natfilm

Filmcafé

Thanks for
sharing

Lørdag den 23/9 formiddag
08.30-10.00
10.00-10.45
11.00-12.00
12.15-13.00

Morgenmad
Velkomst og count
down
Speak
Frokost

28 days

Temamøder 1:
Kvindegruppe (M1) • Mandegruppe (M2) • Sådan
holder vi det enkelt (M3) • Ugen der gik (M4) •
Hvordan overgav jeg mig (M5) • At få en åndelig
oplevelse (M6) • 10. og 11. trin (M7) • Ungemøde
(M8) • AlAnon (M9) • ACA(Adult children) Du er
ikke alene(M10) • Sygdommen alkoholisme (M11)

Lørdag eftermiddag

Filmcafé

13.15-14.15

Temamøder 1

14.15-15.15

Pause, walk&talk,
film
Temamøder 2
Pause, meditation,
film

My Name is
Bill W.

15.30-16.30
16.30-18.00
18.00-20.30

Festmiddag med
Standup

20.30-21.30
21.30-22.45
23.00-24.00

Live koncert
Diskotek
Lysmøde

When
love is not
enough
When a
Man loves a
woman

Temamøder 2:
Nykommermøde (M1) • Livets betingelser (M2) •
Familien bagefter (M3) • Det Samme Menneske
Drikker Igen(M4), • Bill og Bob -lidt om AA’s historie (M5) • Taknemmelighed (M6) • Ungemøde (M7)
• Frihed (M8), NA(Narcotics an.) (M9) • AlAnon
- keep it simple (M10)

Søndag den 24/9
08.00-09.00 Meditation
08.30-09.45 Morgenmad

Filmcafé
Café Paradis

10.00-11.00
11.15-12.15

Temamøder 3
AA og Al-Anon
speak
12,15-12-45 Afslutning, count up
13.00-14.00 Frokostbuffet og på
gensyn

Temamøder 3:
Kom til at tro(M1) • Dr. Jekyll og mr Hyde (M2) •
At være sponsor/sponsi(M3) • Ud af mørket(M4) •
Ånden i service(M5) • Vor fælles velfærd kommer
først (M6) • Paradokserne i AA(M7) • Sygdommen
alkoholisme(M8) • At leve med en kærlig gud(M9)
• MA(Marihuana an.)(M10) • OA(overeaters an.)
(M11)

