DET GODE LIV – PÅ LOLLAND‐FALSTER!

QLF‐bar
Som et initiativ under foreningen QLF – Det Gode Liv på Lolland‐Falster, afholdes QLF‐bar.
For at alle ved, hvad QLF‐bar er, og kan sprede det gode budskab blandt venner, kollegaer og bekendte, så
beskriver jeg formålet med QLF‐bar.
QLF‐bar er for kvinder på Lolland‐Falster – et sted hvor glæde spredes
Værdigrundlag:
Målsætning:

Hygge, fællesskab, venskab og samhørighed baseret på én ting: Lyst.
Masser af glade kvinder, koner og mødre, som tager tid til sig selv og egne
behov – og møder nye ligestillede.
Opbakning kræves:
Fra mænd, børn og familie.
Langsigtet mål:
Et uforpligtende mødested for tilflyttere og herboende, som dermed sikrer
flere familier bliver på Lolland‐Falster på grund af personlig trivsel og
livsglæde.
Hvem kan deltage:
Alle kvinder som trænger til at blive luftet
Hvordan kommer jeg med: Kontakt Rikke Fabienke på rikke@skjoerringe.dk eller mød op på dagen alene
eller sammen med én veninde, eller flere.
Hvad sker der:
Vi mødes på en bar, restaurant el. cafe og snakker, hygger og har det rart.
Hvornår:
1. fredag i hver måned.
Hvor:
Forskellige steder på Lolland‐Falster. Det får du besked om via mail.
Hvor længe:
Fra kl. 16.30 og til du ikke gider mere.
Hvad koster det:
Egen drikke og evt. mad (restauranten er åben).
Jeg personligt er opvokset på Falster, har været bortrejst en del år og vendte tilbage for 16 år siden. Jeg kan
nu se, at det tog mig lang tid at få kontakt til de søde piger jeg i dag har som venner. QLF‐bar er tænkt som
et socialt mødested, som måske kan hjælpe til med at speede denne proces op for andre.
Vi piger har brug for en god snak og et fristed – så lad QLF‐bar være en velfortjent fri aften i uformelle
rammer.

Venskabelige hilsner
Rikke Fabienke – Tlf.: 61753149
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Bestyrelsen:
Kirsten Sydendal, mobil: 25 18 18 83, e‐mail: kirsten@qlf.dk
Dea Cordt Kragh, mobil: 21 32 42 33, e‐mail: dea@qlf.dk
Birgitte Nymann, mobil: 40 86 18 83, e‐mail: birgitte@qlf.dk
Lene Vind, mobil: 22 45 47 86, e‐mail: lene@qlf.dk

