
ÅNDEHUL 

INDRE MISSION I HOLSTEBRO 

EN DEL AF DEN DANSKE FOLKEKIRKE 

 

Åndehul er et af tre diakonale tilbud i Elim. Ønsker du at vide om hvad diakoni i Elim er, og hvilken 

tilgang vi har så klik her.   

 

 

Åndehul er for alle mellem 18 år-40+, som ønsker et fællesskab i trygge rammer.  

 

Vi mødes i udgangspunktet den første mandag i hver mdr. kl. 17.00-21.00. Vi 

mødes på Danmarksgade 16, Holstebro.  

 

Når vi mødes, laver vi sammen aftensmad, og hygger os med at spise måltidet. Vi elsker at spille, og 

nogle gange laver vi også en fælles aktivitet.  

Vi er et sted, hvor der er pause fra hverdagens udfordringer. Vi snakker om hverdagslivet. 

Har man udfordringer pga. opvækst eller en diagnose, så går vi ikke dybere i de udfordringer, men 

hjælper gerne videre til rette behandling/samtale gruppe.  

 

Det er også muligt at lave kreative ting, som kan sælges, hvor pengene går til mennesker i nød.  

Det er gratis at komme til Åndehul 

 

Vi bygger på de kristne værdier i Café Elim. Vi ligger vægt på ethvert menneske er værdifuldt, uanset 

hvilken udforinger man har, hvad man har været udsat for i livet, eller hvilken tro man har. Åndehul 

slutter hver gang, med et åndeligt indslag, hvor der er valgfrit om man vil være med.  

 

Vi har fokus på ABC – Mental sundhed 

Act – Gøre noget aktivt 

Belong – Gøre noget sammen 

Commit – Gøre noget meningsfuldt 

 

Vi ligger vægt på, at de frivillig har lyst og tid til, at være sammen med det enkelt menneske, som 

kommer i Åndehul, og ser ikke på deres uddannelsesbaggrund. Det derfor ikke muligt, at komme i 

Åndehul, hvis man er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, eller er i et misbrug. Vi håber, at 

mennesker med disse udfordringer, kan finde hjælp et andet sted 

 

 

Det er muligt, at mødes med en ansvarlig for Åndehul, inden man kommer første gang. 

Tryghedspersoner er også meget velkomne.  

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte  

Rut Elmholdt, projektmedarbejder  

Tlf. 2278 8750.  

Mail: rut.e@indremission.dk  

Du tilmelder dig til Åndehul ved at sende en SMS til Rut Elmholdt. 

Du kan følge os på facebook: Elims Diakonale Tilbud. 

https://holstebro.indremission.dk/fileadmin/freesite/grupper/107/Diverse_filer/Hvad_er_Elims_Diakonale_Arbejde_01.pdf
mailto:rut.e@indremission.dk

