Temakursus 1
En god start – introkursus for nye medlemmer!

Kursus 18 - 01
Tid:
Tirsdag
den 27. februar 2018
Sted:
Vollsmose Kirke,
Vollsmose Alle 8,
5240 Odense NØ
Tilmeldingsfrist:
To uger før kurset.
Ved fristens udløb er
tilmeldingen bindende,
men den tilmeldte kan
overlade sin plads til en
anden.
Deltagerantal:
40
Pris:
For nye medlemmer:
250 kr. ved rettidig
tilmelding, ellers 300 kr.
For ”gamle” medlemmer:
350 kr. ved rettidig tilmelding, ellers 400 kr.

For at give nye frivillige og lokale menighedsplejer en god start med Samvirkende
Menighedsplejer, inviteres alle nye menighedsplejer til et introkursus, hvor I kan
blive klædt på til det diakonale arbejde
lokalt, og hvor I kan få viden om, hvordan
Samvirkende Menighedsplejer er skruet
sammen.
Kurset giver naturligvis også deltagerne
mulighed for at tale sammen om relevante
emner.
Kurset er bygget op om 3 elementer:
Samvirkende Menighedsplejers
organisation
Hvordan er Samvirkende
Menighedsplejers (SMP) rolle i
samfundet, SMP´s historie og formål.
Aktiviteter
Hvilke aktiviteter passer til jeres lokale
menighedsplejer, hvilke aktiviteter har
andre menighedsplejer og SMP i Valby?
Frivillighed
Hvordan får man fat i de frivillige,
og hvordan plejer man de frivillige?
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Hvem kan deltage?
Dette er et særligt tilbud til frivillige og
ansatte i de lokale menighedsplejer, der er
blevet medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer inden for de sidste to år. Deltagerne betaler en reduceret pris i forhold til
vores øvrige kurser. Kurset er naturligvis
også – hvis der er plads - åbent for ”gamle”
frivillige i Samvirkende Menighedsplejers
regi, der vil have en opdatering på muligheder og grundviden om Samvirkende Menighedsplejer. De skal dog betale fuld pris.
Program for kurset:
Kl. 9.00: Ankomst, kaffe og brød
Kl. 9.30: Velkomst og morgenandagt
Kl. 10.00: Oplæg
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Oplæg
Kl. 15.30 – 16.00: Afslutning
Kursusleder:
Mei Petersen,
konsulent i Samvirkende Menighedsplejer
Undervisere:
Konsulent Nina Baun
og konsulent Mei Petersen

