
Fælles om 

Danmission

Netværksseminarer 2019 
Kære alle engagerede i Danmission 

Velkommen til Netværksseminarer 2019 i 
Danmission. På Netværksseminarerne møder 
du en bred vifte af medlemmer, frivillige i 
Genbrug, bidragydere og andre personer med 
interesse og engagement i Danmission. 

Sammen skal vi inspirere hinanden og sætte 
retningen for det frivillige engagement i Dan-
mission. Det gør vi bedst, hvis vi er mange; 
rigtigt mange.  

Årets netværksseminarer markerer samtidig 
startskuddet for Danmissions nye struktur. 
Derfor afholdes der et seminar i hvert stift, så 
alle engagerede i de enkelte stifter kan møde 
hinanden og planlægge fremtiden. 

program
1 7 .0 0

1 8 .0 0

1 9 .0 0

1 9 . 4 5

2 0. 4 5

Velkomst - ved repræsentanter fra Stiftsbestyrelsen og Genbrugsrådet 
• Andagt - ved et medlem af Danmissions bestyrelse 
• Spisning  
• Danmission lige nu - ved et medlem af Danmissions bestyrelse 

Zanzibarfortællinger - ved Konfirmandaktion 

Sammenlægningsprocessen og den nye struktur  
– Oplæg og spørgsmål ved Frivilligkonsulent Tom B. Hansen 

Kaffe og kage 

Visioner for fremtidens engagement i Danmission  
– oplæg ved Frivilligkonsulent og Udviklingskonsulent 

 Gruppedrøftelser – "Beskriv dit Danmission i nutid og fremtid" 
"Hvordan skaffer vi nye frivillige og nye indtægter til Danmission?"  

Afrunding og på gensyn til stiftsårsmøderne i 2019



Datoer for netværksseminarer 2019 
Her finder du datoen for dit netværksseminar. Alle netværksseminarerne har samme pro-
gram, så hvis du er forhindret i at deltage i dit eget stifts seminar, er du velkommen til at 
deltage i et andet stift. 

Husk at tilmelde dig til netværksseminaret på den mailadresse, der står anført ved det net-
værksseminar som du vil deltage i. Genbrugsbutikker tilmelder sig samlet til den relevante 
mailadresse. 

Tilmeldingsfristen er senest ÉN uge før dit netværksseminar afholdes. 

Netværksseminarerne er for alle, der er engageret i Danmissions arbejde. Vi håber at rigtigt 
mange vil finde vej til netværksseminarerne, for vi er "Fælles om Danmission".

Mandag d. 14. januar:  

Roskilde Stift 
Konventhuset Roskilde 
Domkirke,Domkirkestræde 
10, 4000 Roskilde 
Tilmelding til Kurt Bierbum: 

kurt.bierbum@gmail.com  

Onsdag d. 23. januar:  

Viborg Stift - 
Søndermarkskirkens loka-
ler, Koldingvej 79, Viborg  

Tilmelding til Jan Carstens:

c@rstens.eu  

Onsdag d. 30. januar:  

Ribe Stift - Danmissions 
genbrugsbutik, Engdraget 2, 
6880 Tarm 

Tilmelding til Bente Kjær 
Jensen:

bente.kj@hotmail.com  

Onsdag d. 16. januar:  

Helsingør Stift 
– Bestyrelsessalen 
Strandagervej 24, 2900 
Hellerup. Tilmelding til Inge 
Stagsted Lund: 

ilu@km.dk  

Torsdag d. 24. januar:  

Aalborg Stift – Vor Frue 
Kirke, Niels Ebbesens gade 
2C, 9000 Ålborg 

Tilmelding til Anders 
Andersen:

fam.a@post.tele.dk

Torsdag d. 31. januar:  

Aarhus Stift - 
Helligåndskirken, Torpe-
vænget 1, 8210 Aarhus V 

Tilmelding til Tomas Stæhr 
Berg:

tomas@hrberg.dk 

Tirsdag d. 22. januar:

Lolland-Falster 
Stift - Nordresalen, 
Stubbekøbingvej 105, 4800 
Nykøbing F. 

Tilmelding til Anne Birgitte 
Villadsen:

abv@abvilladsen.dk  
Tirsdag d. 29. januar:  

Haderslev Stift - 
Konfirmandstuen ved 
præstegården i Engum, 
Engumvej 99, 7120 Vejle Ø 

Tilmelding til Arne Mølgård: 

arnmo@vejle.dk  

Mandag d. 18. februar:  

Fyens Stift – Thriges 
Plads 1, 5000 Odense C 

Tilmelding til Bente Jensen:

bkjensen1308@gmail.com 

Tirsdag d. 19. februar:  

Københavns Stift 
– Bestyrelsessalen 
Strandagervej 24, 2900 
Hellerup 

Tilmelding til Lis 
Munksgaard:

llmunksgaard@gmail.com

Dejligt, 
at du spørger
Har du tænkt på at spørge 
din ven eller din nabo, om 
de også har lyst til at være 
med i fællesskabet som 
frivillig i Danmission? 


