Sæt kryds
Konference Kirkens sociale ansvar

Udenforskabet – og vejen til samfundets fællesskaber
Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem 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 medmennesker.
Formålet med dagen er at give dig viden om det sociale arbejde både i teori og praksis: Først får du
korte oplæg med mulighed for debat og senere kan du deltage i workshops, hvor der er plads til at
drøfte udfordringer og dele gode erfaringer om kirkens sociale ansvar.
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,
offentlige myndigheder samt frivillige og privatpersoner.
På dagen møder du:
Knud Aarup - debattør, formand for Røde Kors i Aarhus, fhv. direktør for Socialstyrelsen, forfatter til
bogen ”Fra udenforskab til fællesskab”
Christina Strauss – formand for SAND, De hjemløses landsorganisation
Maj Morgenstjerne Bek – sekretariatschef for Frivillighovedstad 2018
Vores håb er, at konferencen kan være med til at inspirere til nye veje og samarbejder, der kan skabe
flere inkluderende fællesskaber for udsatte og sårbare medborgere.
Konferencen finder sted på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 8. november kl. 9.30 -15.00.
Vel mødt!
Med venlig hilsen

Konference Kirkens sociale ansvar

Udenforskabet – og vejen til samfundets fællesskaber
For hvem?
Konferencen er åben for alle: Privatpersoner, kommunale medarbejdere, studerende, 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 og sted
Torsdag d. 8. november 2018 kl. 9.30-15.00
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest torsdag d. 1. november 2018 på www. jyskborneforsorg.dk (på forsiden)
Konferencen koster 200 kr. og beløbet indbetales på konto:
Jyske Bank 5077 – 2005398
Prisen er inklusiv frokost, kaffe og hjemmebagt kage.
(Kirkepartnerskab med Kirkens Korshær giver gratis adgang for tre deltagere)

Program
9.30

Morgenkaffe

10.00

Morgensang og velkomst v. Diakonhøjskolen, Kirkens Korshær og Jysk
børneforsorg/Fredehjem

10.00

Om Kirkens Sociale Ansvar

10.30

Udenforskab - Knud Aarup, debattør, forfatter, formand for Røde Kors i
Aarhus, fhv. direktør for Socialstyrelsen.

11.00

Om at stå uden for adgangen til det gode liv - Christina Strauss, formand
for SAND - De hjemløses landsorganisation.

11.30

Spørgsmål og debat med Knud Aarup og Christina Strauss

12.00

Frivillighed, som vej til inkluderende fællesskaber – Maj Morgenstjerne
Bek, sekretariatschef Frivillighovedstaden 2018

12.30

Frokost

13.15

Workshops runde 1:
At skabe imødekommende fællesskaber i praksis – Workshops arrangeret
af 7 diakonale organisationer

14.00

Workshops runde 2:
At skabe imødekommende fællesskaber i praksis – Workshops arrangeret
af 7 diakonale organisationer.

14.45

Kaffe, kage og fælles afslutning

15.00

Tak for i dag

