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Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Grøn Kirke er gået sammen om at sætte diakonien på
dagsordenen i konfirmandstuen. Et nyt undervisningsmateriale, med titlen GØR NOGET, sætter
konfirmandundervisningen i direkte forbindelse med de etiske dilemmaer og den virkelighed, de tre
organisationer forholder sig til, lige fra narkomaner på Vesterbro til kasteløse i Indien og sultramte i Etiopien
– eller til de klimamæssige konsekvenser af vestens overforbrug. De enkelte temaer sættes samtidig i et
teologisk perspektiv, særligt med fokus på spørgsmålet om menneskesyn, skabelsessyn og næstekærlighed.
Materialet rummer undervisningsforslag, der både dækker hele lektioner og temadage samt enkeltstående
ideer, som underviseren kan plukke fra eller lade sig inspirere af. Til materialet er knyttet en hjemmeside,
goernoget.rpf.dk hvorfra både konfirmander og underviser kan finde film, tekster, kopisider og meget andet.
Det holder op med at være abstrakt snak om næstekærlighed, når eksemplet er børnefamilier og
stiknarkomaner i nabokonflikt Det holder op med at være abstrakt snak om menneskeværd, når eksemplet er
de kasteløses liv i Nepal Det holder op med at være abstrakt snak om skaberværket, når eksemplet er en natur,
der (måske) er ved at være brugt op
Gør noget. Includes transpose, capo hints, changing speed and much more. Det er vi kede af. semester.
Over 500. Information: Here are some of the most common idioms and phrases in (mostly American) English
listed alphabetically (you may even learn some Danish idioms) - … Fastelavn er en af de mærkedage, som står
i børnenes tegn. Velkommen til Interesseforeningen afdeling 12. Velkommen til Interesseforeningen afdeling

12. Kære bruger af fcbarcelona. Har du nogen fornemmelse for det. dk er den officielle hjemmeside for
Panodil.
Overlevelseskædens fire led illustrerer, hvad der skal gøres hvis en person får et hjertestop. dk. Includes
transpose, capo hints, changing speed and much more. Information: Here are some of the most common
idioms and phrases in (mostly American) English listed alphabetically (you may even learn some Danish
idioms) - … Fastelavn er en af de mærkedage, som står i børnenes tegn. JAZZ I HADERSLEV – EN DEL
AF TREKANTSOMRÅDET FESTUGE 31.

