Temakursus 5
Ny inspiration – godt i gang med kirkens sociale arbejde

Kursus 17 - 05
Tid:
Torsdag
den 28. september 2017
Sted:
Sognets Hus,
Kirkestræde 6,
4930 Maribo
Tilmeldingsfrist:
To uger før kurset. Ved
fristens udløb er tilmelding bindende, men den
tilmeldte kan overlade sin
plads til en anden.
Deltagerantal:
40
Pris:
For medlemmer: 350 kr.
ved rettidig tilmelding,
ellers 400 kr.
For ikke medlemmer 500
kr. ved rettidig tilmelding,
ellers 550 kr.
Betaling:
Ved tilmelding på konto
8075 2018699 anfør ved
indbetaling : ”Kursus
28.09.2017”. + navn.
Tilmelding:
På tlf. 36 46 66 66 eller
mail: smp@menighedsplejer.dk. Anfør data
(navn, tlf. nr., e-mail)
samt kursusdato, og om
kursus er betalt.

Oplev en inspirerende dag sammen med
andre ildsjæle. Alle har de noget på hjertet og historier, som de vil dele med dig!
Historier som du kan ”oversætte” og bruge
i din egen hverdag og i det sociale arbejde i
kirken. Vi tilbyder dig kort sagt en dag fyldt
med passionerede indlæg og inspiration.
Et kursus, hvor du får ”redskaber” og ideer
med hjem, som du kan bruge i din hverdag
i forbindelse med nye aktiviteter i jeres
kirke.
Hvem kan deltage?
Alle med interesse i det frivillige sociale
arbejde i kirken. Frivillige og ansatte der
gør en forskel lokalt.
Hvad kan du lære?
Vores mål er at give dig mod til selv starte
nye aktiviteter til gavn og glæde for andre
mennesker. Deltagernes egne erfaringer
vil blive inddraget og der er mulighed for
refleksion undervejs.
Emnerne kan være Kirkens Genbrug,
besøgstjeneste, aflastning, vågetjeneste,
arbejde med sårbare familier. De konkrete
emner vil blive meldt ud på www.menighedsplejer.dk to måneder inden kurset
afholdes.

Program for kurset:
Kl. 9.00: Ankomst, kaffe og brød
Kl. 9.30: Velkomst og morgenandagt
Kl. 10.00: Oplæg og inspiration fra
		
Samvirkende Menighedsplejer
		
og lokale ildsjæle
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Fortsættelse af formiddagens
		
program og fokus på lokale 		
		
muligheder
Kl. 15.30
– 16.00: Afslutning
Kursusleder
Mei Petersen, konsulent
hos Samvirkende Menighedsplejer
Undervisere
Konsulent Helle Engelsborg Olsen og
konsulent Mei Petersen

