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Østeuropæere i
dit sogn
Kort udgave

Er der østeuropæere i dit sogn, som du gerne vil have
at kirken skal række ud til, så er der her nogle ideer:
Find nogle frivillige, som brænder for sagen og giv
gerne opgaver og ansvar til østeuropæerne, når der er
kontakt til dem!

Hvad kan kirken gøre?
Inviter dem til det, som allerede er i kirken, når I møder dem.
Lav sedler, som kan deles ud til dåbssamtaler, navngivning.
minikonformander, konfirmation, vielsessamtaler mv.
Arranger tolkning til gudstjenesterne.
Få nogle til at læse bibeltekster op på deres sprog til
gudstjenesten.
Inviter til kirkekaffe, fællesspisning/ Middag på Tværs.
Arrangere fælles aktiviteter med etniske foreninger.
Sang dans musik.
Start en international mandeklub eller kvindeklub.
Start en sprogcafe.
Find kontaktfamilier til dem, som har behov for det.
Arranger engelske gudstjenester.
Børnegudstjenester, spaghettigudstjenester,
høstgudstjenester, musikgudstjenester, fyraftensgudstjenester
mv.
Arranger fællesbøn.
Kirken kan være åben, så alle feks. kan gå ind og tænde lys.
Man kan samarbejde med migrantmenigheder og lave fælles
aktiviteter med dem.
Find kontakt familier eller personer
Føst og sidst bed for arbejdet

Hvordan får vi kontakt med østeuropæerne?
Sæt opslag op i butikker, genbrugsbutikker, trappeopgange,
på opslagstavler på biblioteker mv.
Tag kontakt til folkeskoler, børnehaver, vuggestuer. Spørg om
de vil dele sedler ud de forældre.
Tag kontakt til sprogskolen, spørg om at komme ind i
klasserne for at invitere.
Tag kontakt til jobcentrene, landboforeningen og etniske
foreninger. Spørg sagsbehandlerne om de vil dele invitationer
ud.
Find ud af, hvor de arbejder og tag kontakt til arbejdsgiverne.
Brug internettet. Find feks. internationale eller lokale grupper
og Facebook.
Sæt annoncer i de lokale aviser og sogneblade.
Kontakt mødregrupper.
Sæt banner op på kirken.
Stem dørklokker.
Skriv på engelsk om aktiviteterne på kirkens hjemmeside.

Folkekirkens Tværkulturelle Center I Ribe Stift står til rådighed, hvis
nogen ønsker mere inspiration eller hjælp til at komme I gang.

Kontakt os
Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift
info@ftc-ribestift.dk
www.ftc-ribestift.dk
Tlf.: 5240 4087
Find os også på Facebook og Instagram

