Bliv frivillig….
Jeg kunne måske godt tænke mig at blive frivillig
i Mellem himmel og jord teltet på Folkemødet
2019.
Derfor må I gerne kontakte mig i foråret 2019,
så jeg kan høre mere om, hvad det konkret
handler om.

Navn:
_______________________________________
_____
Mail:
_______________________________________
______
Tlf.nr.:
_______________________________________
_____
Hvad kunne jeg tænke mig at bidrage med?

’bordværter’ og i køkken/servering. Og så skal
vi bruge masser af hjemmebagte kager…
Har du styr på social media, ligger her også
opgaver, du kan være med til at løfte før, under
og efter debatterne i teltet.

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 kirkelige
organisationer.
Du kan også få god læring ud af at deltage i de
tiltag, der er arrangeret for at optimere bl.a.
vores synlighed og indflydelse på den politiske
dagsorden.
Kontakt
Frivilligkoordinator for
Himmel og Jord teltet
Birthe Marie Julin på
skibetinexo@gmail.com
eller på sms / tlf. 4115
1442

_______________________________________
___________
_______________________________________
___________
Andet:
_______________________________________
____
_______________________________________
___________

13. – 16. juni 2019

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

Disse oplysninger vil kun blive anvendt i denne forbindelse og
slettes, såfremt min deltagelse alligevel ikke bliver en realitet.

Hvordan kan DU hjælpe?
Vi har behov for ’muskelkraft’ til opsætning
onsdag og nedtagning lørdag. Torsdag-lørdag
skal vi bruge frivillige som pedeller, til

”Det er så vigtigt at sætte tro og kirke
på dagsordenen i dagens Danmark.”
’Mellem himmel og jord’ er et økumenisk
samarbejde på Folkemødet mellem

bornholmske frikirker og en lang række
landsdækkende kirkesamfund og kirkelige
organisationer.

himmel-og-jord.dk

Folkemøde = FRIVILLIGE HÆNDER
’Mellem himmel og jord’ teltet har været med på
Folkemødet i 7 år, og der har været mange
gode debatter, arrangementer og koncerter ud
fra vores telt med fokus på kirke, tro og
medmenneskelighed.
Teltet er også kendt for at servere den gode
kaffe/te og de HJEMMEBAGTE kager! Alt imens
man får en god snak om alt mellem himmel og
jord omkring bordene mellem debatterne…..
De bornholmske frikirker sætter i fællesskab
rammerne, og særligt bidraget fra de frivillige
fra de enkelte kirker og ungdomsorganisationer
er med at få hele set-up’et omkring teltet til at
fungere.

Vi har i stadig højere grad fokus på synlighed,
påvirkning og indflydelse gennem social media,
og her vil du måske også kunne gøre en forskel.

