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Krise-året 2008 ligger bak. Hva har det gjort med deg? Lite eller ingenting?
Mye? Kanskje er det helt andre kriser enn finanskrise som har rammet? Krise
eller ikke: Nytt år betyr nye muligheter.
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påmelding via www.dinkirke.no eller til telefon 913 50 614. Spør gjerne meg
også, hvis du lurer på noe ☺
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