TORSDAG
9. NOVEMBER

KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

MENNESKET I CENTRUM
Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem, KFUMs Sociale Arbejde og
Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar.
Konferencen henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats over for
socialt udsatte.
Formålet med dagen er at give dig viden om det sociale arbejde både i teori og
praksis: Først får du korte, faglige oplæg, og senere kan du deltage i workshops, hvor
der er plads til at drøfte udfordringer og dele gode erfaringer om
kirkens sociale ansvar.
Konferencen byder desuden på en række workshops med plads til både diskussioner
og erfaringsudveksling og med mulighed for at formulere konkrete spørgsmål til lokale
politikere.
Konferencen rundes af med en socialpolitisk paneldebat med repræsentanter fra de
politiske partier og lister, der stiller op til kommunalvalget d. 21. november 2017.
Konferencen giver mulighed for på kryds og tværs at mødes og networke med andre,
der interesserer sig for kirkens sociale ansvar. På dagen vil du møde repræsentanter
fra organisationer, kirker og offentlige myndigheder samt frivillige og privatpersoner.
Konferencen finder sted på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 9. november kl. 9.30 -15.00.
Vores håb er, at konferencen kan være med til at inspirere og motivere deltagerne, så
vores
fælles indsats for lokalsamfundets udsatte bliver styrket.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
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KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

MENNESKET I CENTRUM
FOR HVEM?

For hvem?

Konferencen er åben for alle: Privatpersoner, offentligt ansatte, medlemmer af
menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i kirker og kirkelige organisationer. Kort sagt
alle, der er interesserede i at styrke den lokale indsats over for udsatte medmennesker.
Alle er hjerteligt velkomne.

TID & STED
Torsdag d. 9. november 2017 kl. 9.30–15.00.
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest torsdag d. 2. november 2017 på kh@diakonhojskolen.dk.
Konferencen koster 200 kr. og beløbet indbetales på konto:
Jyske Bank 5077 - 2005398.
Prisen er inklusive frokost, kaffe og hjemmebagt kage.
(Kirkepartnerskab med Kirkens Korshær giver tre gratis adgangsbilletter.)

PROGRAM
9.30 		

Morgenkaffe

10.00 		

Morgensang og velkomst

			

v. Diakonhøjskolen, KFUMs Sociale Arbejde, Jysk børneforsorg/Fredehjem 		

			og Kirkens Korshær
10.10 		

Biskop Henrik Wigh-Poulsen - Kirkens sociale ansvar

10.30 		

Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus

			
11.00 		

Kommune - Borgeren i centrum
Morten Brænder, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet - 		

			Mennesket i Centrum
11.30 		

Kort pause

11.45 		

Knud Aarup, debattør, formand for Røde Kors i Aarhus, fhv. direktør for

			

Socialstyrelsen - Forudsætninger for samarbejder med mennesket i

			centrum.
12.15 		

Frokost

13.00 		

Workshops og formulering af spørgsmål

13.45 		

Kaffe og kage

14.00 		

Paneldebat med lokale politikere

15.00 		

Tak for i dag.
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