
zaprasza na 

Świąteczne Spotkanie

13 grudnia 2012, godz. 18.30-21.00
Sala Agape, ul. Polnej Róży 1C, Warszawa

Forum Kobiet – kobieca organizacja non-profit, w 
ramach której kobiety pomagają kobietom w rozwoju 
osobistym, zawodowym, społecznym i duchowym, 
budowaniu poczucia własnej wartości, znalezieniu 
spełnienia w życiu i pozytywnym oddziaływaniu na 
swoje otoczenie w oparciu o wartości chrześcijańskie 
tak, by świat wokół nas zmieniał się na lepsze.

www.ForumKobiet.pl
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
zapraszamy na specjalne 

Świąteczne Spotkanie
w czwartek 13 grudnia, w godz. 18:30 -21:00

sala Agape, ul. Polnej Róży 1C
Prosimy o potwierdzenie do 10 grudnia

do Małgorzaty Boreckiej, tel. 503 359 054

Przy kawie, herbacie i ciasteczkach  
będziemy mogły lepiej się poznać, porozmawiać  
o tradycjach świątecznych i głębokim znaczeniu  

tych Najpiękniejszych  Świąt.
Będziemy mogły też własnoręcznie  

wykonać prezenty dla naszych bliskich.

Koszt uczestnictwa 10 zł – płatne przy wejściu.
(zawiera koszt materiałów do robótek)
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