
Fyraftensmøde 15. nov. 2017:

Ledelse og koordinering 
af frivillige i folkekirken
Velkommen til fyraftensmøde om ledelse og koordinering af 
frivillige i folkekirken. Stiftsudvalget for diakoni i Haderslev 
Stift er værter for dette gratis møde for alle med interesse for 
diakoni i folkekirken. 

Marianne Christiansen, åbner fyraftensmødet med en kort gudstjene-
ste med fokus på diakoni i sognene. Diakoni er et af stiftets primære 
indsatsområder i disse år. 

Connie Jantzen, der er leder af Filadelfia Uddannelse i Dianalund, har et meget spændende og 
inspirerende foredrag / oplæg om frivillighed i folkekirken. Senere på aftenen indgår hun i debat 
og drøftelser i mindre grupper om rekruttering, samarbejde og fastholdelse af frivillige. Folkekir-
ken med dens mange aktiviteter og store berøringsflade nødvendiggør, at der er mange frivillige 

at trække på. Men hvordan finder og rekrutterer vi de frivillige? Hvordan 
organiserer og koordinerer vi samarbejdet? Hvordan fastholder vi de 
frivilliges motivation? Hvordan er samspillet mellem lønnede og frivillige i 
folkekirken? 

Aftenen er for alle, der har med diakoni i folkekirken at gøre, dvs. diako-
ninetværket i stiftet (under opbygning), præster, kirke- og kulturmedar-
bejdere, frivillige ledere og koordinatorer, menighedsrådsmedlemmer 
og andre interesserede. Det er vores ambition, at foredrag og efterføl-
gende drøftelser sammen med opsamling giver inspiration og redskaber 
til deltagernes videre arbejde med frivillige.

Dato  15. november 2017 kl. 17:00 - 21:00

Sted  Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding

Pris  Fyraftensmødet er gratis  

Mad   Kl. 18.30 (ca.) serveres et let måltid aftensmad.  
Senere på aftenen en kop kaffe eller the

Målgruppe  Alle, der har med diakoni i folkekirken at gøre: præster, kirke- 
og kulturmedarbejdere, frivillige ledere og koordinatorer, 
menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede

Tilmelding  Senest den 10. november kl. 12.00 på stiftets hjemmeside: 
http://www.haderslevstift.dk/tilmelding 

Med venlig hilsen

Diakoniudvalget i Haderslev Stift

v/ Per Søgaard

Læs mere om Diakoniudvalget i Haderslev Stift på stiftets hjemmeside  
http://www.haderslevstift.dk/stiftsrad-og-stiftsudvalg/stiftsudvalg/diakoni
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