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Kære læser, 

Så nærmer tiden sig til min udstilling på Sorø Bibliotek med overskriften ”Kreativitet, Kunst 
& Terapi”. Det er IKKE en kunstudstilling, men en udstilling der fortæller, hvad kunstterapi 
kan.  

Der er gratis adgang og åbent for alle. Udstillingen kan besøges i bibliotekets åbningstid 
eller, hvis du er medlem af biblioteket, kan du også komme ind med dit sygesikringsbevis 
efter åbningtid. 

Vi stiller op lørdag d. 5. november omkring kl. 12 – så kig ind, hvis du har lyst til en sludder.  

Jeg vil komme på biblioteket hver eftermiddag i uge 45 fra ca. kl. 16, hvis der er noget, du 
vil tale med mig om eller hvis du blot er nysgerrig og gerne vil have svar på dine spørgsmål.  

Det varer ikke længe før julen står for døren og nuværende udviklingsgruppe har sin sidste 
aften. Jeg er gået i tankeboksen og har planlagt 2 nye forløb i det nye år.  

Drømmegruppen starter op d. 5. januar og hver 2. torsdag og udviklingsgruppen starter op 
d. 12. januar – også hver 2. torsdag. I alt 10 gange.  Prisen er 125 kr. pr. aften inkl. 
materialer, det er billigt for 4 timer! Jeg vedhæfter beskrivelserne. Der er plads til 4-6 
deltagere og du kan få datoerne, da jeg har planlagt begge forløb.  

Jeg har besluttet mig for at aftale specialpriser til dem, der er på dagpenge eller på kontant- 
hjælp. Oftest bliver man isoleret og kan netop i vanskelige tider have brug for ekstra støtte 
f.eks. fra en terapeut eller en gruppe.  

Husk: hvis du ikke ønsker at modtage mine nyhedsbreve, lægger du bare en mail til mig.  

Jeg glæder mig til at se jer … derude… hvor det end er.  

 
Kærlig hilsen, Karin   


