Jelentkezés:

Útleírás

Projekt Áldás
Stiftungen Sarepta | Nazareth

 A 9°° órakor a Nazarethweg 5-töl induló
busszal akarok menni

ZUK
An der Bornau 2
49090 Osnabrück

Lias bánya
környezetvédö állomás

 Részt veszek az Áldáson

ZUK

 Részt veszek a Lias-on

Autóval:
Navigationssystem: Berghoffstr. 1 (Parkplatz)
Busszal, ingyen Bielefeldböl:
Indulás: 9°° -kor Nazarethtöl,
Nazarethweg 5-7, 33617 Bielefeld
Jelentkezés szükséges!
Vonattal:
Összeköttetés a vasuti menetben található, ha
célállomásként "Umweltstiftung, Osnabrück"-öt adja
meg, a busz, közvetlenül az épület mellé viszi. A
bejárathoz vezet út a buszmegállótól ki van táblázva, kevesebb mint 1 perc.

Meghívó

Zárórendezvényre
Csütörtök, 11.03.2010, 10 – 15:45 h

ZUK - Zentrum für
Umweltkommunikation

Projekt Áldas

Programm:

„Német és kelet-európai Diakóniai intézmenyek
olyan hálózatának létrehozása, amely használt
építési anyagok ujrafelhasználását biztosítja.“

10:00 h:

10:45 h:

Áldás projekt bemutatása

11:30 h:

Lias-Grube projekt bemutatása

12:15 h:

ebédszünet – büfé a galérián

13:00 h:

Elöadás:

Vezetéknév

Keresztnév

Utca

házszám

_________________________________
irányító szám

Város

További adatokat a hátoldalon kérjük megadni!

Projekt Lias Grube / Lias bánya

14:30 h:

„Forrás-orientáció és tartós fogyasztás – az
egészséges építkezést és felújítást kiépítését
szolgáló hálózat kiépítése.“

Áldás: Bontási anyagok felhasználása –
mennyiség és perspektívák

15:00 h:

Eszmecsere kávézás közben

15:45 h:

Befejezés

Moderació:

Christine von der Marwitz,
www.Bildung-Beratung-Bethel.de

33617 Bielefeld

Fr. Dipl. Ing. Ute Dechantsreiter:
Bontási anyagok újrafelhasználása – min ség
és hálózatrendszerek
Áldás: Fogyatékosok és id sek helyzetének
javítása – példák és további igények

www.umweltstation-liasgrube.de

_________________________________
_________________________________

13:45 h:

Umweltstation Lias-Grube Unterstürmig e.V. Támogatja:
▪ a környezetvéd állomás sokrét ismeretterjeszt ,
képzési programjait
▪ az ilyen képzéseket szervez és tartó szakembereket
▪ Védik és fenntartják a biotropokat

Feladó:

Begrüßung durch Hrn. Dr. Brickwedde,
Generalsekretär der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
a Német Szövetségi Környezetvédelmi
Alapítvány f titkárának köszönt je

Stiftungen Sarepta | Nazareth
Projekt Áldás
Hr. Wolfgang Klee
Nazarethweg 7

Stiftungen Sarepta | Nazareth
www.aldas.eu

Megnyitó



Áldás magyar köszönési forma. 1995 óta az ügyért
elkötelezett magyarok és németek a következö célok
megvalósításán fáradoznak:
▪ Szociálisan hátrányos helyzetü emberek
életszituációjának javítása Magyarországon és KeletEurópában,
▪ Az európai diakóniai képzés perspektívájának
befgolyásolása
▪ Az ujrafelhasználó gazdálkodás által védeni a
teremtést
Id közben a projekt – nemzetközi síkon is – sok
elkötelezett követ re talált. Szervezetek, intézmények,
magánszemélyek átfogó hálózatrendszere alakult ki, amely
összekapcsolja az ökológiai szociális és diakóniai
elkötelezettséget.

Jelentkezés:

