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Der afholdes et vigtigt møde mellem medlemsorganisationerne af Emmaus Europa (den 

regionale forsamling) som hver fjerde år holdes i en ny by i Europa.  

England tilbyder at være vært for den femte regionalforsamling, som afholdes i Manchester. 

Fra d. 3. til d. 6. september 2015 vil omkring 300 mennesker fra 17 lande samles, for sammen 

at definere arbejdsretningslinjerne og prioriteterne i Emmaus Europa (EE) for de kommende 

år. 

 

10 år efter stiftelsen af EE vil der skulle gøres en status over EE med det formål at observere 

de vigtige skridt, som man vil have færdiggjort og som vil afgøre retningslinjerne for årene 

2015-2019.   

 

Under de mange møder vil der blive udarbejdet en handlingsplan frem til 2020, som vil 

afspejle en overbevisning, og som vil skulle føres ud i livet af alle medlemmer i EE. Der vil også 

deltage eksterne talere i to af møderne, som vil dele deres meninger, følelser og viden set fra 

en specialists synspunkt. Denne udveksling af erfaringer skal hjælpe med at definere de 

væsentlige ideer og vil lægge spor for Emmaus’ fremtid. Forsamlingens højdepunkter 

omfatter desuden en mulighed for at vælge de fremtidlige repræsentanter for den europæiske 

region så som:  

- EE’s formand  

- Repræsentantskabsmedlemmer for EE, som også skal sidde i Emmaus Internationals 

repræsentantskab. 

- medlemmer til udvalget for oplysning og nye generationer 

- medlemmer til udvalget for politik og international solidaritet    
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På første og sidste mødedag vil der blive organiseret besøg til Emmaus-organisationer i 

Manchester-regionen. Deltagerne vil således få mulighed for at møde medlemmer fra den 

nordøstlige region af England, hvis støtte har været uundværlig i dette arbejde for at 

gennemføre en forsamling i Manchester.  

 

Er I medlemmer af Emmaus Europa og ønsker i at deltage i denne event, så kan I finde 

informationer om den regionale forsamling inde på vores hjemmeside (der er åben for 

tilmelding frem til 30. juni 2015, og der vil være 2 pladser ledige for hver 

medlemsorganisation)  


