Jeg vil gerne være frivillig i Mellem

Titler på debatter og arrangementer i
Mellem Himmel og Jord 2017:

himmel og jord teltet på Folkemødet

Torsdag kl. 15.00-16.00

Danmark et kristent land?
Dansk Kirkers Råd
Torsdag kl. 17.00-18.00

Navn: _____________________________________

Er næstekærlighed til forhandling?
Danske Kirkers Råd

Fredag kl. 11.00-11.50

Forhindrer religion kvinders rettigheder?

Tlf.nr.: _____________________________________

ADRA, Danmission, DMR og DMRU

Oplev Folkemødet i Allinge ’Back
Stage’ og bliv frivillig i teltet

Fredag kl. 12.00-12.50

Blasfemilovgivning og tros- og religionsfrihed

Mail: ______________________________________

Dansk Missionsråd
Fredag kl. 14.00-14.50

En cirkulær økonomisk omvæltning

Jeg vil gerne give _____ timer og arbejde

Frelsens Hær

Fredag kl. 15.00-15.50

Fremtidshåb - og en ny chance for udsatte familier
Frelsens Hær

____ som pedel

Fredag kl. 16.30-17.30

____ som bordvært

Svigter Danmark de forfulgte kristne?

____ i køkken/servering

Lørdag kl. 11.00-12.00

Åbne Døre Danmark

____ med opstilling (onsdag)
____ med oprydning (søndag)

P1 fortsætter nedprioriteringen af trosstoffet
Frikirkenet
Lørdag kl. 14.00-15.00

Illegal migrant eller værdigt trængende?
Kirkernes Integrations Tjeneste

______ dag

___ 8-14

___ 12-17 ___ 15-20

Lørdag kl. 17.00-18.00

Mit liv er en kamp, er mit liv værd at leve?
Den Katolske Kirke

Jeg vil gerne bage _____ stk. kager (svarende

Søndag kl. 10.00-11.30

til en alm. ovns bradepande)

Mellem himmel og jord

Det er vigtigt at sætte tro og kirke på
dagsordenen i dagens Danmark.

Gudstjeneste om menneskeværd
Søndag kl. 12.30-13.30

Kristendom i børnehøjde:

____ Ja tak, jeg vil gerne deltage i frivillig-

Koncert m Sigurd Barrett
Mellem himmel og jord

festen lørdag aften

Fredag og lørdag kl. 08.00-09.30

Pilgrimsvandring

Mellem himmel og jord

’Mellem himmel og jord’ er et økumenisk
samarbejde på Folkemødet mellem
bornholmske frikirker og en række
landsdækkende kirkesamfund og kirkelige
organisationer.

Folkemøde = FRIVILLIGE HÆNDER

Hvordan kan du hjælpe?

Det er 6. år, ’Mellem himmel og jord’ teltet
eksisterer og i årenes løb har der været
mange gode arrangementer og debatter ud
fra vores telt med fokus på kirke, tro og
medmenneskelighed.

Vi har behov for ’muskelkraft’ til opsætning
onsdag og nedtagning søndag. Torsdagsøndag skal vi bruge frivillige til som pedeller,
til ’bordværter’ og i køkken/servering.
Og så skal vi bruge masser af hjemmebagte
kager……

Hvad får du ud af det?
Fornøjelsen og fællesskabet. Du får en base
på Folkemødet og et møde med en masse
dejlige mennesker, ikke mindst i samarbejdet
med de andre i de Bornholmske frikirker.
Og så er der FEST for alle frivillige lørdag
aften med spisning, musik og andre indslag.

Og så er det jo efterhånden almindelig kendt,
at det er os, der serverer kaffe/te og de
bedste HJEMMEBAGTE kager! Alt imens man
får en god snak omkring bordene mellem
debatterne…..

De bornholmske frikirker sætter i fællesskab
rammerne, især i bidraget fra de frivillige fra
de enkelte kirker, med at få hele set-up’et
omkring teltet til at fungere.

Mellem Himmel og Jord består af
følgende organisationer:
ADRA
Bornholmske Frikirker:
- Bornholms Baptistmenighed
- Frelsens Hær
- Metodistkirken
- Missionsforbundet
- Nexø Frikirke
- Pinsekirken Bornholm
- Pinsekirken Tejn
Danske Kirkers Råd
Dansk Missionsråd
Dansk Missionsråds udviklingsafdeling
Frelsens Hær Danmark
FrikirkeNet
Katolsk kirke Danmark
Kirkernes Integrationstjeneste
UCB Media
Åbne Døre

Læs mere på himmel-og-jord.dk
Kontakt din lokale frikirke

eller
Frivilligkoordinator Birthe Marie Julin Riisager
bm@himmel-og-jord.dk, tlf. 4115 1442

