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Velkommen til Mænds 
Mødesteder Lolland

Mænds Mødesteder er et fællesskab for alle mænd på Lolland. Det er et rart miljø, 

hvor du kan mødes med andre mænd og lave de aktiviteter I har lyst til og finder på, i 

fællesskab og i jeres tempo.

Grundprincipperne i Mænds Mødesteder: 

 �  Er at de er åbne og ikke lukkede fællesskaber for alle mænd. 

 �  Anser alle mennesker som ligeværdige. 

 �  Byder alle mænd, der ønsker at deltage, velkommen. 

 �  Skaber rum for/inviterer til, at mænd kan udveksle færdigheder, viden og livserfa-

ring. 

 �  Inviterer til, at hver mand kan realisere sine potentialer i fællesskabet. 

Grundprincipperne i Mænds Mødesteder er også, at: 

 �  Vi er uafhængige af alle politiske og religiøse holdninger. 

 �  Vores drift og bestemmelser er funderet på demokratiske processer. 

 �  Vores mødesteder er alkohol og rusmiddelfri. 

 � Vores lokaler er røgfri områder.
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Særligt om Mænds Mødesteder Lolland

I Mænds Mødesteder Lolland vil vi have et særligt fokus på naturen i flere af vores 

aktiviteter. Her vil vi blandt andet udforske naturen på Lolland og besøge lokale 

foreninger for inspiration og samarbejde. Det kunne for eksempel være gå/cykelture 

ved Maribosøerne og på Ringstien i Nakskov. Eller bål- og snitteaktiviteter, fisketure 

m.m. Mulighederne er mange og alle kan være med. 

Så har du ønsker til at komme mere ud og opleve den skønne natur på Lolland og få 

ny viden om hvad naturen kan bruges til – i godt selskab med andre, så kom og vær 

med!

Mere viden om Mænds Mødesteder i Danmark

Mænds Mødesteder Lolland er en del af et større nationalt netværk. Der er et 

Mænds Mødesteder i alle regioner i Danmark. 

Vil du vide mere om de andre Mænds Mødesteder og hvad 
de laver kan du se mere på:
           
       www.mmdanmark.dk                

       https://www.facebook.com/maendsmoedesteder/



Kontaktinformationer 
Vil du vide mere og høre om aktiviteter og åbningstidspunkter, så kontakt:

Thomas Duus Monefeldt, Tovholder.

Ring til Thomas på tlf.: 61 66 13 14 

eller skriv en mail til: tdm@dgi.dk

Her finder du Mænds Mødesteder Lolland: 
Maribo, Spejdervænget 1, 4930 Maribo. 
Nakskov, Anemonevej 4, 4900 Nakskov.

Se også mere her:

 www.facebook.com/MMLolland

www.mmdanmark.dk/lolland     


