Vi er ikke politiske og ej heller
religiøse. Vi anser os selv som
kultur kristne inspireret af
Grundsvig og
andelsbevægelsen. Ensomhed er
også
noget vi er opmærksomme på.
Vi møder mange på vores vej,
som ser frem til at møde os.
Mennesker som bor alene og
har sparsom kontakt til
omverden.
Derfor udvider vi og søger altid partnerskaber på ruten for,
at skabe turisme, iværksætteri
og liv på landet i Vandkantsdanmark. Vi slipper frygten og
finder nuet sammen for Danmarks unikke Dna er tillid.
Vandring får dig ned i kroppen
og så bliver du toppen af poppen. Enkelt, billigt og sjovt selv
om din ben kan blive ømme, så
er du frisk dagen efter.
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For det skal Klitmøller
jo nok gå København

Tillidsvejen

Foreningen Tillidsvejen.dk har arrangeret en tillidsvandring fra Klitmøller til København de sidste 7 år
første uge i juli, hvor op mod 50 mennesker hvert år i fællesskab, som en slags højskole, har vandret for mere
tillid og mindre dem-og-os-hed i Danmark med store succes. Vi har brugt vandringen, som en ramme til,
at skabe tillidsfulde møder og dialog mellem så mange forskellige mennesker som muligt. Det gør vi fordi
vi ved, at fantastiske ting kan ske, når mennesker med meninger mødes og får lov at opleve, at vi ligner hinanden mere, end vi er forskellige.

Lav din egen Tillidsvej Vi har brug for dig!!!
Du kan lave din helt egen rundvandring der hvor du bor og din egen
Tillidsvej-gå-gruppe. Du kan få besøg af
Tillidsvejen frem til 2025. Her udvikler vi
Tillidsvejen sammen med aktiviteter
sammen med skoler, lokale fællesskaber
eller foreninger for at skabe liv på landet.
Kontakt for mere info.

Demogos2015@gmail.com
Mobil 24970251

Det handler om at suge naturens kraft ind og anti stresse. Det koster 40 milliarder om
året og 50% får depressioner. De unger har det svært i deres normative år. Det gør vi
konkret noget ved bl.a. at spille musik med bl.a Frygtfri Zone og skabe glæde, dialog
og bygge bro og ikke mindst fred. Vi har konkret oplevet at det skaber liv på landet, så
vi fortsætter vores tro på, at det nok skal gå.

