March mod
ensomhed
Kom og vær med, når Patrick Cakirli
og hans følgeskab vandrer gennem
Thisted kommune for at sætte fokus
på ensomhed.
2000 km gennem 81 kommuner og 5 regioner
er hvad Patrick Cakirli og hans følgeskab
vandrer i perioden d. 8. august til d. 14.
oktober.
March mod Ensomhed går igennem Thisted
Kommune fra d. 28.-30. september ’22. Fra
Fjerritslev til Østerild, fra Østerild til Thisted og
fra Thisted til Nykøbing Mors.
Skal jeres uddannelse, skole, børnehave,
værested, forening, ældrecenter, arbejdsplads
mfl. være med til at sætte ensomhed på
dagsordenen? Marchen er en god anledning til
at synliggøre, at man direkte eller indirekte gør
noget for at forebygge ensomhed. Synliggør
gerne jeres dejlige fællesskaber rundt om i Thy
med t-shirts, bannere, sange eller hvad i nu
kan finde på, så endnu flere kan blive en del
af dem. I kan også komme helt som er, alene
eller sammen med andre. Jo flere der er med
jo mere synlige er vi.
I kan springe på marchen, som i har tid og lyst
til. En kort eller en lang distance er helt op til
jer. I kan se ruterne på March mod Ensomheds
facebookside
facebook.com/marchmodensomhed

Patrick må ikke gå medmindre han har
følgeskab - ellers skal han stå stille – det er
konceptet for March mod Ensomhed.
Patrick har de seneste år, sat fokus på
ensomhed ved at samle folk i hele landet til
gå sammen med ham. På den måde bliver
Patricks vandring et symbol på vigtigheden
af fællesskab, sammenhængskraft og social
ansvarlighed i kampen mod ensomhed.
Foruden selve marchen vil der blive afholdt to
fællesspisninger - et i Hannæs Hallen og et på
Mad-værkstedet i Thisted. Her vil bl.a. Patrick
Cakirli holde foredrag om sit liv og dannelsen
af foreningen. Egenbetalingen til dette arrangement er 50 kr. og betales ved ankomsten.
Man behøver ikke at have deltaget
i vandringen for at kunne deltage i
fællesspisningen.
Læs mere og tilmelde dig fællesspisningen her.
thisted.plan2learn.dk

