Y’s MEN INTERNATIONAL Region Danmark

Folkemødet Bornholm 2019
TO GODE VALGMULIGHEDER

Kære alle danske Y’s Men
Livet består af valg og et af dem er, at du skal afgøre med dig selv, hvor du befinder
dig i den forlængede weekend tors. 13.- søn. 16. juni 2019:
1. Folkemødet på Bornholm
Her kan du deltage i Folkemødet på Bornholm. De udgifter der er til selve
folkemødet i teltet ”Mellem himmel og jord”, betales af Region Danmark.
I teltet, samarbejder 14 forskellige kirkelige retninger om, at sætte
spændende etiske-, kristne-, sociale- og andre aktuelle debatter op, så vi
kan se os selv i det.
Det eneste der koster noget, er din egen fortæring, transport og ophold.
Så hvis du har lyst til at være med i samarbejdet og udbringe budskabet om
Y’s Men og hvad vi står for, så kontakt undertegnede for et frugtbart
samarbejde.
2. Regionskonferencen i Silkeborg
Om lørdagen, 15. Juni, er der en lige så vigtigt begivenhed at deltage i –
nemlig vores Regionskonference i Silkeborg. Denne konference er i 2019
afpasset til 1 dags varighed. Dette gøres for at du i 2020 kan bruge dine
ressourcer på at komme med til verdenskonferencen i eventyrenes by
Odense, der for første gang vil blive afviklet på dansk. De udenlandske
deltagere vil få tolket fra dansk til engelsk.
Overvej derfor nu, at deltage i en verdenskonference i vort eget land og få
oplevelsen af fællesskabet fra hele verden. Glæd dig til 13.-16. august 2020.
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I første omgang du 2 valgmuligheder, som begge er vigtige for Y’s Men, men da de
er placeret i samme weekend vil en fuld deltagelse i begge arrangementer ikke
være mulig. Vi der har sagt ja til at repræsentere Y’s Men på Folkemødet på
Bornholm, har gjort det, med den oprigtige mening, at vi måske kan gøre mere gavn
for Y’s Men der, end vi kan gøre på regionskonferencen.
Vi glæder os til at møde dig på Bornholm i stand J34. Se sidste års program ved at
gå ind på: YoutubeDK / mellem himmel og jord Bornholm 2018 så følg dette link
https://www.youtube.com/channel/UCOVcI5olg2ft7wJYLqVc4JA og hører omtale af
indslag på debatterne 2018 og tidligere år.
Du har mulighed for at stille spørgsmål og deltage aktivt under og efter debatterne i
teltet mellem himmel og jord. Du er også velkommen til at komme med forslag til
debattører og emner i teltet. Som du kan se, er der som regel mindst 2 til en debat,
men ofte flere debattører for at fremme synspunkter fra forskellige vinkler.
Efter debatterne har du mulighed for at tale med både tilhører og debattører.
I kraft af Y’s Men medlemskab af Danske Kirkes Råd, er vi medindbyder til Folkemødet på Bornholm, så
benyt dig af denne ret og pligt. Vi ses på Bornholm!
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AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET
TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

