Invitation til

March mod
Ensomhed Viborg
Lørdag den 2. oktober - søndag den 3. oktober
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Konceptet for March mod Ensomhed er, at Patrick ikke må gå, hvis
han ikke har følgeskab - ellers skal han stå stille. Vi håber derfor, at I
med denne invitation vil dele den med jeres netværk, borgere, naboer mv., så vi I fællesskab kan støtte den gode sag.
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Den 2. og 3. oktober 2021 inviteres alle til at gå med, når March mod
Ensomhed kommer til Viborg. Marchen er en årlig tilbagevendende
begivenhed, hvor initiativtageren Patrick Cakirli går gennem landet
for at sætte fokus på fællesskab og kampen mod ensomhed.
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Kære forening, institution, virksomhed, borger mv.

E
SO
MH

Praktisk information

Patrick og March mod Ensomhed er i Viborg to dage - og du kan gå
med. Det er gratis at deltage, og du må gå med så langt, du har lyst til.
Lørdag den 2. oktober 2021
Se ruten fra Skive til Viborg her (rute 48)
Du kan tilmelde dig via Facebook her.
Søndag den 3. oktober 2021
Se ruten fra Viborg til Haderup her (rute 49)
Du kan tilmelde dig via Facebook her.
Vi starter med morgenmad fra Viborg Rådhus kl. 7.30.
Vi håber, at I har lyst til at bakke op om dette event. Så snør vandrestøvlerne, del det gode initiativ og lad os sammen gøre en forskel!
Vi glæder os til at se dig på landevejen!
Med venlig hilsen
Viborg Kommune - De Frivilliges Hus - March mod Ensomhed

Fællesspisning
og foredrag
Kom til fællesspisning
og foredrag med Patrick
lørdag den 2. oktober kl.
18.00-21.00.
Læs mere om
arrangementet her

