sæt X i kalenderen og tag datoen med til næste menighedsrådsmøde:

stiftsdag 2018 - lørdag d. 17.marts 2018
”Så syng da, kirke”. Det er temaet, når menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige igen
samles til stiftsdag i Haderslev Stift. Stiftsdagen hvert andet år er en festdag, men også netværk, viden
og inspiration til det, vi er fælles om. Sæt X i kalenderen: Lørdag den 17. marts 2018 kl. 9.30-16.30 !

program:

Programmet er under udvikling, men vil som på de tidligere stiftsdage veksle mellem fælles program og
workshops, der tilrettelægges med stor bredde, så der bliver noget for alle faggrupper. Hør bl.a. om nye
salmer, korsang og morgensang, hør om kirkelig satire eller deltag i en workshop under overskriften ”Spørg
biskoppen”. Mellem programpunkterne: God mad, mød hinanden, mød stiftets udvalg og mød stiftets medarbejdere.

det sagde tre deltagere efter stiftsdagen 2016:

”Vi var tre afsted, men jeg ville ønske, at vi alle havde været der. Det er meget livsbekræftende, man får en
oplevelse sammen, og alt kommer til én: Man skal bare bevæge sig til Haderslev, og så kan man sidde og labbe
det hele i sig. Jeg vil bestemt anbefale det, også til alle mine præstekolleger.”
mai-britt josephsen-knudsen, varnæs
”Jeg kun kan tale positivt om Stiftsdagen 2016. Den havde indhold, som vi kunne gå direkte hjem og arbejde
videre med, og der var input mange steder fra. Og stiftet, som geografisk kan være lidt langt væk i hverdagen,
kommer også tættere på. Jeg opfordrer altid alle i menighedsrådet til at tage med.”
karen margrethe christiansen, asserballe
”Det er en dag, der forankrer identiteten og fornemmelsen af at være en del af et stift. Og så er det en dag,
hvor man både bliver klogere og styrker sit netværk, såvel det faglige som det personlige. Det er ganske vigtigt,
hvis man skal agere bare en lille smule uden for sit eget sogns grænse.”
torben venndt, Fredericia

Arrangementet henvender sig til frivillige og ansatte i alle faggrupper i folkekirken i hele Haderslev Stift
samt Dansk Kirke i Sydslesvig. Husk at sende datoen videre til alle, både ansatte og frivillige.
Arrangører: Stiftsdagsudvalget i Haderslev Stift: Marianne Christiansen, Bent Andreasen (koordinator),
Kirsten Vad Knudsen (tovholder), Grete Wigh-Poulsen, Lisbeth Holm Filtenborg, Christina Egelund,
Michael Hessellund Larsen, Robert Strandgaard Andersen, Ulla Toft, Thorkild Sørensen, en repræsentant
for Sydslesvig
Sted: Haderslev Katedralskole, Christiansfeldvej 31, 6100 Haderslev

