KURSUS
Et kursus med inspiration til arbejdet i dit eget sogn
Gå ikke glip af Trinity kurset i oktober, der er hele fire år til næste gang!

Hvem

Kolding Provsti og Distriktsforeningen inviterer alle menighedsrådsmedlemmer,
ansatte og præster til Trinity kursus i oktober 2022.

Hvornår

Trinity kurset finder sted fra fredag eftermiddag den 28. oktober til og med lørdag
frokost den 29. oktober.

Hvor

Kurset foregår på Trinity Hotel og Konferencecenter, der ligger Gl. Færgevej 30,
7000 Fredericia.

Pris

Prisen er 750 kr. pr. person for enkeltværelse, forplejning og kursus. Betaling skal
ske til reg.nr. 9874 kontonr. 8745 772766 med angivelse af sogn.

Husk

Tilmelding og betaling senest den 8. september efter først-til-mølle princippet.
Tilmeld samlet for hvert sogn til hrm@km.dk. Hvis der efter deadline er ledige
pladser, kan ægtefæller og andre interesserede deltage. Er der brug for
dobbeltværelser, skal det oplyses ved tilmelding.
Se programmet på næste side

Hvad vil folk med kirken? Og hvad vil kirken med folk?
Samtalesalon med Marie Vejrup Nielsen, lektor på Aarhus Universitet:
Folkekirken har i dag succes med at udvikle nye aktiviteter og gudstjenester,
og den er fortsat ramme om de fleste danskeres religion. Menighedsrådene
har spillet og spiller en helt central rolle i dette. Men hvad vil folk egentligt
med kirken, og hvad vil kirken med folk? Og hvilke udfordringer står nutidens
menighedsråd overfor?
Fællessang og Sangkraft Kolding
Fællessang med Helene Eiler Ernst, projektleder for Sangkraft Kolding:
At synge sammen booster selvværd, samhørighed og fællesskab. For en tid
bliver vi en del af noget større end os selv: En harmoni og et samarbejde, der
udvikler både den enkelte og helheden. Oplev det selv!
Folkekirkens Grønne Omstilling
Lærke M. K. Futtrup, projektmedarbejder Folkekirkens Grønne Omstilling:
Med fokus på en landsdækkende kortlægning af folkekirkens CO2-udledning
og ved at inddrage eksempler på grøn omstilling fra hele landet, inspirerer
oplægget til, hvordan man i eget sogn kan fremme både biodiversitet og grøn
forvaltning af folkekirkens ressourcer, bygninger og arealer.
Arbejdet med klimarapport i Favrskov Provsti
Oplæg med Anders Bonde, tidligere provst i Favrskov Provsti:
Favrskov provstis klimarapport er et værktøj i det daglige arbejde med grøn
omstilling. Her er medarbejderne i front i gennemførelsen, hvilket i høj grad
stimulerer motivation og engagement. I oplægget præsenteres rapporten og
erfaringerne med implementeringen af planen deles.

Fredag
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14.00 ankomst og indkvartering starter
15.00 kaffe og kage
16.00 velkomst
16.05 oplæg og samtalesalon ved Marie Vejrup Nielsen i auditorie og grupperum
18.30 pause
19.00 middag
20.30 fællessang i auditorie
21.30 baren er åben

Lørdag
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7.00 morgenmad starter
9.00 check ud af værelser slutter
9.00 andagt ved provst Grete Wigh-Poulsen i auditorie
9.30 oplæg om Folkekirkens Grønne Omstilling ved Lærke M. K. Futtrup i auditorie
10.30 kaffe/the
10.45 oplæg om klimarapport i Favrskov Provsti ved Anders Bonde i auditorie
11.45 farvel og tak ved provst Grete Wigh-Poulsen i auditorie
12.00 frokost

