Workshop: hvervning af frivillige
Hvordan finder man de frivillige, der skal til for at
de gode idéer kan blive til
virkelighed? Og hvad skal
man gøre, så de frivillige
bevarer gnisten? Det og
meget andet vil der blive
talt om i workshoppen, der
ledes af Annette Langdahl,
der er konsulent i Samvirkende Menighedsplejer.

Invitation til stiftsdag om
kirkeligt-socialt arbejde
Lørdag d. 19. september i Esbjerg

Diverse
Desuden vises små film om diakoni omsat i
praksis. I kirken er der gudstjeneste ved biskop
Elof Westergaard, hvorefter pølsevognen åbner
på kirkepladsen, når der er frokost. Herefter er der
et underholdende foredrag ved Omar Marzouk,
der taler ud fra overskriften:”Hvordan bruger du
humor til at slippe af med din frygt?” - om at leve
med vor forskellighed.
Deltagelse er gratis og der er ikke tilmelding.
Dagen er for alle interesserede og alle er meget
velkomne! Spørgsmål om dagen kan rettes til Ian
Ørtenblad, stiftspræst for diakoni på igmo@km.dk
eller tlf. 7475 4106 / 3024 1014 – tak!
Vi håber på en inspirerende dag!
Med venlig hilsen Ribe Stiftsudvalg for Diakoni

www.diakoniiribestift.dk

DiakoniMesse 2015
– få inspiration til dit eget sogn!

Hermed indbyder Ribe Stiftsudvalg for Diakoni til
stiftsdag, når der afholdes DiakoniMesse 2015:
lørdag d. 19. september 2015
DiakoniMesse 2015 afholdes i Treenighedskirken
i Esbjerg, Grådybet 23, 6700 Esbjerg.
Program:
10.00
10.20
11.00
11.20
12.00
12.15
13.00
13.45
14.30
15.00

Kaffe i Café Genbrug
Workshops
Pause
Workshops
Pause
Gudstjeneste ved biskop Elof Westergaard
Pølsevognen åbner på kirkepladsen
Foredrag ved Omar Marzouk
Spørgetid og debat
Kaffe og kage – tak for i dag!

I kirkens vandrehal har forskellige sogne fra stiftet
en stand, så man kan høre om deres konkrete
erfaringer med diakoni i deres sogne.
Desuden vil de forskellige folkekirkelige og
diakonale organisationer være repræsenteret.
Der vil være salg af genbrug og kaffe på kanden
hele dagen i Café Genbrug (i kirkesalen).

Der er tre workshops, der gennemføres to gange.
Workshop: diakoni på landet
Hvordan laver man kirkeligt-socialt arbejde på
landet? Er det
altid en fordel,
at man kender
hinanden så
godt? Og gør
man nu også
det? Det og
meget andet
vil der blive talt om i workshoppen, der ledes
af sognepræst Birgitte Rosager Møldrup, der
er tovholder på projektet ”Kirken på landet”.

Workshop: diakoni i byen
Hvordan laver man kirkeligt-socialt arbejde i
byen? Hvordan er den sociale
virkelighed i dag i de større
byer? Hvordan kan man
hjælpe? Det og meget andet
vil der blive talt om i workshoppen, der ledes af socialpræst Ingelise Wenzel, der
har mange års erfaring fra sit arbejde i Esbjerg.

