
Newsletter #53 vom 12.09.2022 

Heute senden wir Ihnen hier vier Informationen aus der Lippischen Landeskirche, von Pfarrer 

Dieter Bökemeier 

 

Eltern-Kind-Treff 

für geflüchtete Frauen aus der Ukraine 

Offene Gruppe für Frauen und Kinder von 1-3 Jahren 

Austausch unter ukrainischsprachiger Leitung in angenehmer Atmosphäre. 

Unter Anleitung Beschäftigungs- und Spielmöglichkeiten kennenlernen sowie 

Anregungen für die kindliche Entwicklung erhalten. 

Wann? 

dienstags von 9:30 – 11:00 Uhr 

am 13.09./20.09./27.09./18.10./25.10. und 08.11.2022 

Wo? 

Im Haus der Kirche 

Gut Herberhausen 3 

32758 Detmold 

Lippische Landeskirche - Bildungsreferat 

Flyer siehe hier 

 

Neue Ehrenamtskoordinatorin der Lippischen Landeskirche 
Einladung zum Austauschtreffen am 22.9. 

Seit August gibt es eine neue Mitarbeiterin im Landeskirchenamt der Lippischen 

Landeskirche: Sie heißt Melina Braun und arbeitet als Ehrenamtskoordinatorin im Bereich 

Flucht und Migration in der Lippischen Landeskirche. Sie wird für die Kirchengemeinden und 

ihre Ehrenamtlichen eine Anlaufstelle sein, um diese in Ihrer so wichtigen und wertvollen 

Arbeit mit geflüchteten Menschen zu begleiten und zu unterstützen. Das gilt gerade auch für 

Aktivitäten mit und für Menschen aus der Ukraine. 

Melina Braun lädt alle Kirchengemeinden und Unterstützungskreise ein zu einem 

Austauschtreffen am Donnerstag, den 22.09.2022 um 18:30 Uhr bis spätestens 20:00 Uhr. 

Das Treffen wir digital über die Plattform Zoom stattfinden. 

Wenn Sie in der Unterstützung von Geflüchteten aktiv sind und an diesem Treffen Interesse 

haben, wenden Sie sich bitte an Frau Braun: 

melina.braun@lippische-landeskirche.de 

 

http://newsletter-llk.de/images/files/Eltern-Kind-Treff%20ukrainisch_deutsch%20DIN%20A4%20quer.pdf
mailto:melina.braun@lippische-landeskirche.de


Ankündigung des Senders WDR: 
WDRforyou in Detmold am 14.9. 

Am 14.09.2022 werden wir mit der WDRforyou Bus-Tour auf dem Marktplatz in Detmold sein und 
wollen mit Ukrainern und Ukrainerinnen ins Gespräch kommen. Was beschäftigt Sie zur Zeit? Welche 
Themen sollten nicht aus dem Blick geraten? 

Wir wollen gerne auf dem Marktplatz zwischen 14 Uhr und 16 Uhr für etwa 30 Minuten einen Live-
Stream machen, in dem wir mit Ihnen darüber reden, was Sie zur Zeit beschäftigt. Aber auch, wenn 
Sie nicht vor der Kamera reden wollen, sind Sie herzlich Willkommen, um mit uns in den Austausch zu 
gehen! 

Zum Hintergrund: WDRforyou ist ein Angebot für Geflüchtete in Deutschland. Auf dem Facebook-
Kanal „Für Ukrainer in Deutschland“ berichten wir auf Deutsch – Ukrainisch. 
https://www.facebook.com/wdrforyou.fuerukrainerindeutschland 

Wir freuen uns, wenn Sie dazu kommen würden! 

Das WDRforyou-Team 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18.September: 

Einladung zum mehrsprachigen Gottesdienst "The Whole World in Worship" 

Jetzt auch mit ukranischer Übersetzung der Predigt 

immer am 3. Sonntag im Monat 

Ein Gottesdienst mit Menschen aus verschiedenen internationalen Gemeinden, auf Deutsch, 

Englisch, Koreanisch, Farsi, Ukrainisch. Zumindest die Predgit wird schriftlich übersetzt. 

Herzliche Einladung! 

 

 

 

https://www.facebook.com/wdrforyou.fuerukrainerindeutschland


Українська (частково перекладено автоматично): 

Ukrainisch (teilweise automatisch übersetzt): 

Інформаційний бюлетень №53 від 12.09.2022 

Сьогодні ми надсилаємо вам чотири повідомлення від пастора Ліппішської земельної 

церкви Dieter Bökemeier: 

 

батьківсько-дитячі збори 

для жінок-біженок з України 

Відкрита група для жінок та дітей від 1-3 років 

Обмін під україномовним керівництвом у приємній атмосфері 

Можливості працевлаштування та ігор під керівництвом 

познайомитися та отримати пропозиції щодо розвитку дитини. 

Коли ? 

Вівторок з 9:30 до 11:00 

13.09./20.09./27.09./18.10./25.10. та 08.11.2022р 

Де? 

В будинку церкви Im Haus der Kirche 

Хороший Герберхаузен 3 Gut Herberhausen 3 

Детмольд 32758 Detmold 

Державна церква Ліппе - Департамент освіти 

Роздатковий матеріал 

 

Новий координатор волонтерів Регіональної церкви Ліппе 

Запрошення на зустріч за обміном 22.9. 

З серпня в Регіональному церковному управлінні Регіональної церкви Ліппе з'явився 

новий співробітник: її ім'я Меліна Браун, яка працює координатором волонтерів у сфері 

біженців та міграції в Регіональній церкві Ліппе. Вона буде контактною особою для 

парафій та їхніх волонтерів, щоб супроводжувати і підтримувати їх у їхній важливій і 

цінній роботі з біженцями. Це також стосується діяльності з людьми з України та для 

людей з України. 

Меліна Браун запрошує всі парафії та групи підтримки на зустріч з обміну досвідом у 

четвер, 22.09.2022 р. з 18:30 до 20:00 найпізніше. Зустріч відбудеться в цифровому 

форматі за допомогою платформи Zoom. 

Якщо Ви активно підтримуєте біженців та зацікавлені у цій зустрічі, будь ласка, 

зв'яжіться з пані Браун: 

melina.braun@lippische-landeskirche.de 

http://newsletter-llk.de/images/files/Eltern-Kind-Treff%20ukrainisch_deutsch%20DIN%20A4%20quer.pdf
mailto:melina.braun@lippische-landeskirche.de


 

Повідомлення телерадіокомпанії WDR: 

WDR для вас у Детмольді на 14.9. 

14 вересня 2022 року на Ринковій площі у Детмольді канал WDRforyou проводить пряму 
трансляцію, у рамках якої ми хочемо поспілкуватися з переміщеними з України. Нас цікавить, 
про що думають українці у Детмольді? Які теми не варто оминати увагою, що саме турбує їх 
особливо? 

Наш прямий відеоефір на Ринковій площі має пройти між 14:00 і 16:00 годинами. Він триватиме 
приблизно 30 хвилин, і у цей час ми могли б поговорити з вами про те, що зараз у вас на серці. 
Але навіть якщо ви не хочете говорити перед камерою, просимо вас обмінятися ідеями з нами! 

Коротко про нас: WDRforyou є каналом на підтримку біженців у Німеччині, його створив великий 
суспільно-правовий мовник WDR. На Facebook-каналі «Для українців у Німеччині» ми збираємо 
багато цікавої і корисної інформації німецькою та українською. 
https://www.facebook.com/wdrforyou.fuerukrainerindeutschland 

 Ми з нетерпінням чекаємо на вас! 

Команда WDRforyou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 вересня: 

Запрошення на багатомовне богослужіння "Весь світ у поклонінні". 

Тепер і з українським перекладом проповіді 

завжди у 3-тю неділю місяця 

Богослужіння за участю представників різних міжнародних церков німецькою, 

англійською, корейською, фарсі, українською мовами. Принаймні, проповідь 

перекладається в письмовому вигляді. 

Сердечно запрошуємо! 

 

https://www.facebook.com/wdrforyou.fuerukrainerindeutschland


 

 

Informationen diesmal zusammengestellt und v.i.S.d.P.: Dieter Bökemeier 

Lippische Landeskirche, Leopoldstraße 27, 32756 Detmold 

 


