
LOGOS-CONFERENTIE 7 - 11 OKTOBER 2022 DORTMUND

Inhoudelijke en praktische informatie

Informatie over de conferentie en het programma

Het wordt een grote conferentie voor 2000 deelnemers van over de hele wereld,  waaronder 500 jongeren. Er
komen  ruim  130  losse  evenementen,  van  lezingen tot  werk-  en  gespreksgroepen,  tentoonstellingen,  een
cultureel programma en nachtcafés. Op het conferentieterrein is er een apart programma voor kinderen. Er zijn
ook royale pauzes voor eten en drinken, voor ontmoetingen en spontane bijdragen. 
De  mensenwijdingsdienst wordt dagelijks gehouden aan acht altaren in vele talen, evenals de  dagsluitingen.
Als  bijzonderheid  zullen  er  ook  priesterwijdingen zijn  tijdens  de  conferentie,  afhankelijk  van  het  aantal
persoonlijkheden op meerdere ochtenden. Elk van de zeven sacramenten zal zijn eigen ruimte hebben, waarin
tentoonstellingen  en  installaties,  maar  ook  mogelijkheden  voor  persoonlijke  activiteit  bezoekers  de
mogelijkheid zullen bieden om de essentie van deze sacramenten te bewonderen, te onderzoeken en eraan te
werken. Een deel van de lezingen en workshops zal ook thematisch gebaseerd zijn op de sacramenten. 
Alle deelnemers kunnen gezamenlijk aan vier bijeenkomsten deelnemen: de opening van de conferentie, de
eerste en de middelste avond, en de afsluiting. Om hiervoor ruimte te creëren, wordt een grote tent opgezet.
Alle andere evenementen zullen plaatsvinden in ruimtes van de vrijescholen in Dortmund. Daar bevinden zich
ook de overnachtingsplekken voor de jongeren. 

Overzicht van het dagprogramma
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Jongeren
Jongeren zullen een groot deel van de conferentie uitmaken. Het is dan ook de bedoeling om jongeren de kans
te geven de conferentie op hun eigen manier voor te bereiden met hun ideeën en wensen. Hiervoor vinden



aparte voorbereidende bijeenkomsten plaats, meestal in een weekend. Tot de organisatoren van het jeugdteam
behoren Isabel en Nathanael Becker, Rosa Hallquist, Mirjam Revers en Ben Black, een priester in Keulen. 

Locatie van het conferentieterrein / bereikbaarheid en parkeren
•  Adres:   Rudolf-Steiner-Schule,  Georg-Schule  en overige  instellingen op het  terrein  van het  Pädagogisch
Soziales Zentrum Dortmund e.V., Mergelteichstr. 51, 44225 Dortmund 

• Met de trein: vanaf Dortmund centraal station elk uur op XX:32 met RB 52 (perron 3). Stap na 8 minuten uit
bij de tweede halte (Dortmund Tierpark) en loop dan 15 minuten door Romberg-Park in de richting van de
trein, volg de bordjes langs de spoordijk.

•  Met  de  bus:  vanaf  het  metrostation  Westfalenhallen  neemt  u  bus  443  (elke  10  min.)  naar  de  5e  halte
(Stargarderweg). Aan de overkant de Wildrosenweg in en dan door een voetgangerstunnel; volg de borden (ca.
5 min. lopen). 
• Met de auto: voor de navigatie: Mergelteichstraße 51, 44225 Dortmund. Parkeren: gebruik de parkeerplaatsen
van de dierentuin (Zoo).

Conferentiekosten (incl. lunch, diner en basisdranken)

Volwassenen € 280

Jongeren en studenten € 160

Kinderen (tot 14 jaar) € 120

Gezin € 380

Kortingen zijn mogelijk, niemand wordt om financiële redenen van de conferentie uitgesloten. Neem daarvoor
contact op met: Christine Jost (Koordinatorin für die Schweiz), Schlossackerweg 1, CH-4102 Binningen,

E-Mail: jost@christengemeinschaft.ch /  Tel.: +41-61-301 70 64
Toelichting bij de deelnemersbijdragen: de omvang van de conferentie en de huidige onzekerheden rondom de
corona-maatregelen maken het moeilijk om de totale kosten te begroten; die zouden merkbaar hoger kunnen
uitvallen. De bovengenoemde bijdragen zijn geenszins kostendekkend; afhankelijk van de situatie in het najaar
van 2022 zullen ze ongeveer een derde tot de helft van de werkelijke kosten dekken. Het is de bedoeling om de
rest te financieren met donaties en subsidies. Met name wordt gehoopt op mensen die een hogere bijdrage
betalen en zo de conferentie als geheel steunen. 

Aanmelden 
•  Online:  via  het  online  aanmeldingsformulier  voor  volwassenen,  jongeren  en  kinderen  (via  www.logos-
2022.org). 
•  Schriftelijk: wij sturen u graag het aanmeldingsformulier toe; bel ons of schrijf ons (LOGOS Tagungsbüro,
Hainallee 40, 44139 Dortmund, Deutschland  / Tel.: +49-2104-14 56 82). Of print het formulier zelf, vul het in
en stuur het naar ons terug. 
•  Telefonisch  of  per  e-mail:  indien  nodig  nemen  wij  ook  aanmeldingen  langs  deze  weg  in  behandeling
(info@logos-2022.org  /  tel.: +49-2104-14 56 82). Bij voorkeur echter online of schriftelijk aanmelden! 
•  Dagkaarten en toegangskaarten voor afzonderlijke evenementen zijn – indien beschikbaar – op aanvraag
direct verkrijgbaar bij het conferentiebureau of ter plaatse aan de kassa. 

Betaalinformatie

Deelnamebijdragen  graag  overmaken  naar:   Die  Christengemeinschaft  (Hainallee  40,  44139  Dortmund)
IBAN: DE85 3702 0500 0008 2597 04      BIC: BFSWDE33XXX     Bank: Bank für Sozialwirtschaft

Accomodatie 
• Privé: bij de inschrijving kunt u vragen om privé-accommodatie te regelen, bij gezinnen in de gemeenten en
van de scholen. Wij nemen dan contact met u op en brengen u in contact met uw accommodatie. 
• Onderdak voor jongeren: slaapzakken en matjes zelf meenemen, slaapzalen van verschillende grootte zijn op
het conferentieterrein beschikbaar. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het conferentiebureau. 
• Hotels, pensions, campings, etc.: we hebben contingenten gereserveerd bij een aantal hotels, pensions, etc. Bij
de registratiebevestiging ontvangt u de link waarmee u toegang kunt krijgen tot deze contingenten. Gelieve zelf
uw  ontbijt  te  regelen.  Mocht  u  nog  vragen  hebben,  neem  dan  contact  op  met  ons  accomodatie-team:
quartier@logos-2022.org  /  tel. +49-2104-819 44 20

mailto:jost@christengemeinschaft.ch


Let op - belangrijke informatie: de contingenten in de hotels zijn gereserveerd tot 30 juni 2022. Daarna kunnen
ze weer geboekt worden door bezoekers van andere evenementen. Dit kan in Dortmund snel een probleem
worden als er tijdens de conferentie een voetbalwedstrijd in het stadion is. 

•  Jeugdherbergen, campings, vakantieappartementen en andere goedkope accommodatie: als alternatief zijn
kamers gereserveerd in de Dortmundse jeugdherberg "Adolph-Kolping" en in het Naturfreundehaus Ebberg in
Schwerte. De jeugdherberg ligt in het stadscentrum en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor het
Natuurvriendenhuis is een auto noodzakelijk. Heeft u interesse voor verblijf in een van deze huizen, dan kunt u
deze boeken via het accommodatiebureau. Zoekt u een gastenverblijf of vakantieappartement, dan sturen wij u
graag een lijst met geschikte aanbieders. Wilt u met een (sta)caravan komen, dan helpen wij u aan adressen van
campings  en  openbare  parkeerplaatsen.  Stuur  dan  een  e-mail  naar:  quartier@logos-2022.org  of  bel:+49-
(0)2104-8194420. 

Maaltijden
Ontbijt zo mogelijk op uw slaapadres. Voor de jongeren (en een beperkt aantal anderen) is er ontbijt op het
conferentieterrein. Tijdens de conferentie worden lunch, diner en basisdranken verstrekt. Dit alles is inbegrepen
in de conferentieprijs. Daarnaast komen er cafés waar u koffie, thee, gebak en kleine snacks kunt kopen.
 
Kinderoppas en kinderconferentie
Voor kinderen tot ongeveer 8 jaar is er tijdens de conferentie elk uur kinderopvang. Voor oudere kinderen van 9
t/m 14 jaar is er een kinderconferentie met overnachting, op het conferentieterrein of in de omgeving. Zodra de
details bekend zijn, komen die op de website. 
                                                                                                                                                                

Corona
De conferentie zal hoe dan ook plaatsvinden - we zullen daar al het mogelijke voor doen! Zonodig creëren we
een passend hygiëneplan dat voortdurend wordt aangepast aan de geldende regelgeving. Daarnaast zullen wij
ons best doen om u te adviseren als u vragen heeft. Neem daarvoor contact op met het conferentiebureau. 

Voor alle actuele informatie:  kijk op  www.logos-2022.org
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