
 

Vil du med til Mellemøsten, opleve interreligiøs dialog helt tæt på,  

og er du villig til at udfordre dig selv og din tro? Så er her en alletiders 

chance for at blive deltager på en spændende dialoglejr i Libanon 

 

 

     Tid: 30. juni - 7. juli 2018 

     Sted: Libanon 

     Pris: 200 USD 

     Ansøgningsfrist: 1. maj 

     Kontakt: Lærke Lysemose Christensen, 

     30200280 // llc@danmission.dk        

 

        

 

       

 

Hvad: Danmission afholder sammen med vores samarbejdspartner Forum for Development 

Culture & Dialogue dialoglejr i Libanon for unge fra Danmark og Mellemøsten. På lejren vil 

deltagerne gennem en række øvelser og oplæg blive klogere på interreligiøs dialog og blive 

udfordret til at forholde sig til egen tro. Formålet med lejren er at uddanne fredsstiftere og 

forandringsagenter, der efter lejren kan rejse hjem og tage initiativ til at etablere dialog i deres 

hjemlande.  

 

Hvem: Er du mellem 22 og 32 år og har du mod på at møde andre kulturer og religioner, så søg 

om at komme med på lejr. Udover et rejsehold på 6 fra Danmark - 3 muslimer og 3 kristne, 

deltager 20 unge fra Mellemøsten i alderen 22-32 år på lejren.  

 

Hvordan: Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet (som findes her) på engelsk og sende 

det til llc@danmission.dk senest d. 1. maj 2018. 
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Forberedelse og hjemkomst: Inden afrejse holdes et forberedelsesmøde og efter hjemkomst 

mødes I igen til et evalueringsmøde. Mødet er også en mulighed for at planlægge, hvordan I vil 

bruge det, I har lært, der hvor I bor. Det forventes, at deltagerne sammen arrangerer en eller flere 

dialogworkshops efter lejren og skriver blogindlæg til Danmissions hjemmeside under rejsen. 

Derudover er det obligatorisk at deltage på weekendkurset Dialogpiloterne, som afholdes i 

København d. 14.-16. september. Se mere her!  

For at få mest muligt ud af lejren skal deltagerne kunne tale og forstå engelsk.  

 

Pris: Deltagelse koster 200$ som dækker kost, logi og flybillet. 

 

Ansøgning og kontakt: Du finder ansøgningsskemaet og kan læse mere om seminaret fra 

deltagere på sidste års lejr her. 

Har du spørgsmål kan du kontakte dialogkonsulent Lærke Lysemose Christensen på  

tlf.  30 200 280. 

 

’Det med småt’, når du rejser med Danmission: 
 

• Hvis du bliver tilbudt en plads på en rejse, du har søgt og takker ja er din tilmelding 
bindende 

• Hvis du bliver nødt til at melde fra turen, betales et gebyr for afbestilling af flybillet og 
administrationsomkostninger  

• Danmission sørger for din rejseforsikring 

• Du skal selv dække udgifter til og fra rejsens afgangslufthavn  
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