
Frivillig 
i Danmission 

inspirationsdag
Danmission har et fantastisk netværk af frivillige over hele landet. Der foregår 
hele tiden noget. Der bliver solgt engle, lys og frimærker, der bliver arrangeret  
basarer, cykelsponsorløb og foredrag. Nogle har besøg fra Tanzania, andre 
sender provstivolontører afsted. 

Sådan vil vi alle sammen gerne have, at det fortsætter – og måske kan vi 
endda blive flere. Derfor inviterer vi alle slags frivillige til en Inspirationsdag 
om Danmissions frivillige.

Efter velkomst, en kop kaffe og andagt, vil Anne Mette Jürgensen, udsendt for 
Danmission, fortælle om sit arbejde i Cambodja, især med kirkeudvikling og 
præsteuddannelse, men også dialog og konflikthåndtering er dele af hendes 
arbejde, som vi skal høre om.

Når vi har spist frokost sammen, skal vi bruge eftermiddagen på at tale om 
frivillighed i Danmission. Du får noget med hjem om, hvordan vi bliver flere, 
hvordan vi rækker stafetten videre, og måske bliver du også selv klogere på, 
hvorfor du er frivillig i Danmission. 

Desuden vil vi ansatte gerne høre, hvordan vi bedst holder kontakt med 
hinanden. Du skal også være med til at udvikle nye handlemuligheder og 
kampagner til gavn og glæde for Danmission. 

Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du er frivillig i Danmission Genbrug, 
men denne dag har ikke fokus på genbrugsarbejdet. Denne dag har fokus på 
den frivillighed, som foregår udenfor genbrugsbutikkerne. 

Vi glæder os til at se rigtig mange, som holder af Danmission og vil mødes og 
arbejde sammen med os. Kom med – også selvom du ikke lige nu har gang i 
noget frivilligt arbejde for Danmission. Du er også hjerteligt velkommen!

Mange hilsner

Anna-Marie Lauenstein og Birgitte Warming, 
Netværksteamet i Danmission.

Lørdag 
22. april 
k l . 1 1 - 1 6

Kristrup 
Sognegård
Kristrupvej 129 

8960 Randers SØ.

Tilmelding 
senest 18. april 
til Birgitte på: 
bnw@danmission.dk

41  99 93 15

Anne Mette Jürgensen, 
udsendt for Danmission


