
 

 

Kender du en, som gerne vil hjælpe andre, men ikke har overskuddet til, at mødes med så mange. Eller 
kender du en, som har brug for at mødes med andre i et lille fællesskab, så er Elims bagegruppe måske et 
godt tilbud. Man skal ikke have en bestemt alder, eller nogen særlig bestemt udfordring i livet. Vi vil gerne, 
at vi kan kommuniker på dansk.  

Vi mødes i lige uger. I udgangspunktet mandag kl. 10.00-13.00, men det kan være, vi i en kortere periode 
mødes en anden uge dag, det kommer an på hvornår deltager og frivillige kan. Vi er en gruppe hvor der 
maks. er 4 sammen, deraf vil der altid være en frivillige, som har det primære overblik og ansvar.  

Vi bager boller, småkager og bradepandekager. Det hele bliver nydt, i Elims diakonale arbejde eller til andre 
sociale arrangementer i Elim. Se mere om arrangementer i Elim her. 

Det vigtige i Elims bagegruppe, er at man arbejder i et roligt tempo og der er tid til at snakke og hygge. Hver 
gang spiser vi lidt frokost sammen. 

Det er gratis at deltage. Men vi vil gerne på forhånd vide, om du kommer, så vi ikke bliver for mange. 

Ønsker du at vide mere, om vores tilgang i de diakonale tilbud i Elim, kan du klikke her.  

Hvis du kender en, som ikke selv har mod på at komme, er du velkommen til at følge med som 

tryghedsperson.  Det er også muligt, at mødes med en fra Elims Bagegruppe inden opstart enten hjemme 

privat, i Elim eller til et møde på bosted eller kommune, så den kommende deltager kan høre mere om 

Elims Bagegruppe. Eller hvis du som tryghedsperson ønsker at vide mere.  

  

 

Du er velkommen til at kontakte Rut Elmholdt, projektmedarbejder 2278 8750 

Du kan følge os på facebook: Elims Diakonale Tilbud.  

 

 

 

 

Her har vi Elims bagegruppe.                                 Her er vores køkken. 

  

Elims Bagegruppe 

Danmarksgade 16, Holstebro 

https://holstebro.indremission.dk/
https://holstebro.indremission.dk/fileadmin/freesite/grupper/107/Diverse_filer/Hvad_er_Elims_Diakonale_Arbejde_01.pdf

