Vil du ud at rejse og har du lyst til at
formidle?
Så skal du da være provstivolontør for Silkeborg Provsti efter sommerferien!
En provstivolontør



rejser til Cambodja i tre måneder med Danmission i efteråret 2019
(udlandsopholdet strækker sig fra 1.september-1.december)
holder ca. 30 foredrag og oplæg i Silkeborg og omegn i foråret 2020 for børn,
konfirmander og voksne om dine oplevelser i (formidlingsperioden strækker sig
fra 1. januar-31. marts)

Mathilde i Tanzania 2018
Volontøropholdet er et besøg hos en af Danmissions partnere, hvor du bliver tilknyttet
f.eks. en skole eller en kirke og får en dagligdag med opgaver som f.eks. undervisning i
engelsk, musik eller idræt eller fritidsaktiviteter for børn. Vi tilpasser opgaven efter, hvad du er god til og har lyst til.
Der forventes at du kommer til at rejse med en anden ung dansker. I løbet af de 3 måneder får du et indblik i,
hvordan Danmission arbejder med udvikling af samfund og kirker, så du kan fortælle om det, når du kommer hjem.

I formidlingsperioden bliver der lagt et program for dig – det drejer sig om ca. 30 foredrag, hvor du kommer rundt i
kirker og sognehuse i Silkeborg provsti – og fortæller om dine oplevelser og indtryk. Det er projektudvalget for
provstivolontør, der laver aftalerne.
Inden udlandsopholdet er der et introkursus, der ligger 12.-14. august, hvor du sammen med andre unge bliver
forberedt til rejsen og opgaven. Efter udlandsopholdet er der et formidlingskursus på to dage i december, hvor du
lærer at formidle de oplevelser, du har haft.
Under volontøropholdet får du betalt lommepenge (2.000,- kr/md), kost, logi og den transport, som er nødvendig for
opholdet – inkl. transport til Danmission til intro- og hjemkomstkursus.
I formidlingsperioden får du lommepenge (2.000,- kr/md) og transport betalt, og der vil være mulighed for at
arbejde ved siden af, i det omfang arbejdet kan indrettes efter det formidlingsprogram, som bliver lagt.
Egenbetaling: Du skal selv betale din flybillet, vaccinationer, visum og forsikring (ca. 10.000 kr.).

VOLONTØREN siger:

Hvem er du?

”

”Jeg var afsted i Mwanza i Tanzania sidste
år, og det var en helt fantastisk oplevelse!
Det indblik i lokallivet, jeg fik som provstivolontør gjorde stort indtryk på mig. Man hører
og ser så meget om Afrika i medierne, men som
provstivolontør kom jeg helt ind under huden på
kulturen og folkene, og fik et langt mere
nuanceret billede af livet dernede. Jeg fik lov til
at møde mennesker og opleve ting, som ikke kan
opleves gennem medierne”. Mathilde
Christoffersen, Silkeborg – provstivolontør
Tanzania E-2018).

*
*
*
*

Du har lyst til at opleve, fortælle og formidle
Gerne med kendskab eller interesse for kirken.
Netop færdig med ungdomsuddannelse
Med lyst til og mod på at møde verden og bagefter fortælle folk i
Silkeborg-området om dine erfaringer
* Måske kender du lidt til kirke fra f.eks FDF, spejder, KFS, IMU,
KFUM & KFUK, LMU, DKG, fra kirkekor eller lign.
* Måske er du bare åben overfor at møde andre kristne kulturer.
* Gerne bosiddende i Silkeborg Kommune
Hvem er vi?

Projektgruppen for provstivolontør består af Jakob Nissen, provst, Inger Engsig-Karup, menighedsrådsmedlem, Peder
Eriksen, frivillig i Danmission og Marianne Hedemann Andreassen, sognepræst. Vi vil rigtig gerne se en ansøgning fra
dig, hvor du skriver lidt om dig selv og hvorfor du har lyst til at komme afsted som provstivolontør. Ansøgningen skal
rumme navn, adresse, alder, mail, tlf. billede og gerne kontaktoplysninger på en person, som vi må kontakte og høre
nærmere om dig. Ansøgningen sendes til Silkeborg Provsti, silkeborg.provsti@km.dk senest fredag d. 26. april.
Hør nærmere om volontøropholdet hos: Amalie Ehmsen, ase@danmission.dk, tlf. 41 999 315. Du kan også læse om
vores tidligere provstivolontørs oplevelser på bloggen: https://nouw.com/mathildefuglsang/2018/11
Hør mere om formidlingsperioden og ansøgningen hos: Projektgruppen for provstivolontør, Silkeborg Provsti, tlf.
8686 9559 eller provst Jakob Nissen tlf. 2133 7055, jnis@km.dk. Ansættelsessamtaler i uge 18.
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