
Telefon: 30 78 58 20 

Mail: nordbycentret @slagelse.dk 

Udgivet af: 

Nordbycentret 

Kierulffsvej 2 

SLAGELSE KOMMUNE  

 

 

 

 

Hvis din familie kunne tænke sig at være med, så kontakt  

Heidi Mengel-Christensen på tlf. 3124 0403 eller mail: 

heimc@slagelse.dk 

Hele familienetværket tilbydes løbende gratis udflugter, hvor  
vi griner og har det sjovt sammen :-) 
 
Når der er godt vejr, går turen fx til : 

 Gerlev Legepark 

 Vikingemuseet Trelleborg 

 Korsør Lystskov 
 
Når det regner og rusker udenfor, går turen fx til. 

 Cirkus Kæphøj 

 En tur med veterantog 

 En tur i børneteatret 
 
Vi har bl.a. set ”Busters Verden”, et teaterstykke der omhandler det  
at turde at være anderledes. 
 
Vi har venskab nok til alle, så tilmeld endelig dig og din familie! 
Med venskabsfamilier skabes der lokalkendskab og livslange familie- 
Venskaber. 
 

 

                 SLAGELSE KOMMUNE  

 

 

Juli 2020 

 Har I lyst til at have det sjovt? 

 

 Har I lyst til at lære en ny familie at kende? 

 

 Har I lyst til at dele jeres traditioner med andre? 

 

 Har I lyst til at lære noget nyt om din by? 
 

 

Hvis I kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så læs videre... 

Har I lyst til at være venskabsfamilie? 

FAMILIE TIL 
FAMILIE 

Venskabsarrangement i Gerlev Legepark sept. 2011 
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Hvad laver venskabsfamilier? 

 De snakker sammen og lærer hinanden at 
kende 

 Deres børn leger sammen  

 De spiser et par hyggelige middage sammen 

 De deltager i arrangementer sammen 

 De har det sjovt sammen 

 De hjælper hinanden 

 

Din familie får: 

 En oplevelse for livet for hele familien 

 Mulighed for at få nye venner  

 Mulighed for at komme til  

      arrangementer for  

      venskabsfamilier 
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Hvornår? 

Familierne mødes i perioden: 

2020-2022 
 

I bliver venskabsfamilie med en anden 
familie, som bor i jeres by. Der løbende 

optag af nye børnefamilier. 
 

Du kontakter én af nedenstående for at være med: 
 

 

 Ring til Nordbycentret på tlf.: 30 78 58 20    
 
 

 Kontakt Heidi Mengel-Christensen i Nordbycentret på tlf.: 
3124 0403 eller mail: heimc@slagelse.dk 

  
 
Husk at skrive dit navn, adresse og telefonnummer, hvis 

I sender en mail.   

FAMILIE 
TIL 

FAMILIE 


