
 
 

Der afholdes stiftsårsmøde i Sct. Bendts Kirkes Sognegård, 

Klostervænget 2A / Sct. Bendtsgade 9, 4100 Ringsted 

 Lørdag den 9. marts 2019, kl. 10-14 
Velkommen til en festlig dag for alle medlemmer, støtter og frivillige, der er engageret i 
Danmissions arbejde på den ene eller anden måde.  

Vi håber at rigtig mange vil finde vej til arrangementet. Deltagelse er gratis.  
 

10:00 – Velkomst med formiddagskaffe – Præsentation af dagens program, 

af gæsterne fra Danmission, repræsentanter for Genbrugsrådet samt stiftsbestyrelsen. 
 

 10:30 – Danmissions fagkonsulent, Maria Lindhardt  
 

Maria fortæller lidt om sig selv og hendes egen historie fra Danmark til 
Mellemøsten og tilbage igen … 

Fagkonsulent Maria Lindhardt arbejder for fredsdialog, religionsfrihed 
og relations-opbygning i Mellemøsten.  
 

Maria fortæller om Danmissions arbejde i Mellemøsten, blandt andet 

om vores dialogprojekter og kirkearbejde.  
Vi vil også få at høre om Libanon – som land og folk, historien, den 

politiske udvikling og de samfundsmæssige udfordringer. 

 

Maria har været bosat i Libanon fra 2009–18. 
 

(Foto: Sille Arendt, Danmission) 

 

 11:30 – Frokostpause med smørrebrød (Betaling for drikkevarer) 
 

12:30 – Afholdelse af stiftsårsmødet med følgende dagsorden: 
1)   Valg af dirigent. 
2)   Valg af referent. 

3)   Beretning for årets arbejde i stiftsbestyrelsen til godkendelse (v/bestyrelsesformanden). 
4)   Orientering om arbejdet i Genbrugsrådet til drøftelse (v/genbrugsrådsformanden). 

5)   Aflæggelse af stiftsbestyrelsens årsregnskab til godkendelse (v/kassereren). 
6)   Drøftelse af det kommende års arbejde og ønsker til fremtiden, bordene rundt. 
 

Kaffepause i stiftsårsmødet 
(Stiftsårsmødet genoptages) 
 

7)   Valg af 9 medlemmer samt suppleanter til stiftsbestyrelsen. 

8)   Valg af repræsentanter og suppleanter til Danmissions repræsentantskab. 
9)   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10) Eventuelt. 
 

14:00 – Tak for i dag 
 

Tilmelding: Af hensyn til traktementet senest den 2. marts 

og vær venlig at tilmelde direkte til: kurt.bierbum@gmail.com  
 

(For yderligere information, ring gerne tlf. 22 91 52 12)  
 

Med venlig hilsen,  

for genbrugsråd Øst og stiftsbestyrelsen i Roskilde Stift,  
Kurt Bierbum  

mailto:kurt.bierbum@gmail.com

