Nyhedsbrev februar 2003

Page 1 of 2

Nyhedsbrev februar 2003
De ca. 2 måneder der nu er gået efter at foreningen "Vi er også
kirke" —i det daglige kaldet VEOK— er blevet dannet, har været en
travl tid for bestyrelsen. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder
og ikke mindst været stor aktivitet i form af udveksling af
oplysninger og gode idéer via internettet. Meget tid er gået med
opbygningen af organisationen, men selvfølgelig også med at
forberede udbredelsen og igangsætningen af vore
formålsparagraffer. Med udsendelsen af dette første Nyhedsbrev
indledes en løbende kort information til læserne af vor hjemmeside.

Møde med biskop Czeslaw Kozon
Fredag den 17. januar havde undertegnede og bestyrelsesmedlem
Kristine Fog-Morrissette et møde med biskop Kozon hvor vi dels
præsenterede VEOK, og dels stillede biskoppen en række
spørgsmål. Mødet forløb på en åben og værdig måde, læs referatet
her.

VEOK indbudt til møde på Islamisk-Kristent
Studiecenter
"Trossamfundenes behov for fornyelse" er titlen på et møde som
afholdes i Islamisk-Kristent Studiecenter i København tirsdag den 4.
marts kl. 19:30. Her vil nye bevægelser blandt jøder, muslimer og
kristne i Danmark orientere om deres ønske om konstruktive
dialoger om kontroversielle emner indenfor deres respektive
trossamfund. Det tegner til at blive en interessant aften, og alle er
indbudt til at overvære eller debattere på dette møde. Læs mere
herom under rubrikken møder andetsteds på denne hjemmeside.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er blevet kraftigt bearbejdet og udvidet og vi er
ved at oversætte den til flere sprog. Hjemmesiden skal udgøre
rygraden i vor kommunikation med vore medlemmer og
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omverdenen, såvel i Danmark som i resten af verdenen.

VEOK afholder generalforsamling
Foreningens første ordinære generalforsamling afholdes søndag den
16. marts i København. Nærmere om tid og sted vil snarest blive
meddelt, dels her på siden og dels via e-mail til vore medlemmer
og direkte til de medlemmer som ikke har e-mail adresse.
Som slutning på dette nyhedsbrev vil jeg gerne opfordre de der
endnu ikke er medlem til at blive det. De der allerede er medlem vil
jeg bede om at videregive opfordringen til katolske venner og
bekendte. Vi vil gerne have så mange medlemmer som muligt, og
det kræver at kendskabet til os bliver udbredt og kendt i vide
kredse. Benyt indmeldelsesrubrikken på denne hjemmeside.
Med venlig hilsen
Vi Er Også Kirken
Bent Raith
formand

Sidst ændret den
09.03.03

Klik her for at komme
tilbage

Send kommentar til vores
Webmaster.
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