KONFERENCE
INVITATION TIL KONFERENCE
OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR
OG MIGRANTERNE
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.
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 tages udgangspunkt i konkrete problemstillinger omkring kirkens sociale ansvar. Her er der plads til både diskussioner, erfaringsudvekslinger og dine spørgsmål. Konferencen giver også 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.
Konferencen finder sted på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 10. november kl. 9.00 -13.45
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
Ole Thvilum
Konst. Korshærsleder
Kirkens Korshær i Aarhus

Jens Maibom Pedersen
Forstander
Diakonhøjskolen i Aarhus

Marie Nyegaard
Organisationskonsulent
Jysk børneforsorg/ Fredehjem
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KONFERENCE OM KIRKENS
SOCIALE ANSVAR OG MIGRANTERNE
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.

Hvornår og hvor?
Torsdag d. 10. november 2016 kl. 9.00–13.45
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg

Tilmelding og pris
Tilmelding skal ske senest torsdag d. 3. november 2016 på info@kkaarhus.dk
Konferencen koster 200 kr., og beløbet betales kontant på dagen, eller til konto:
Spar Nord - reg: 9004 konto nr: 4573423289
MobilePay: 24 95 38 83
Prisen er inklusive frokost, kaffe og hjemmebagt kage.
Kirkepartnerskab giver tre gratis adgangsbilletter.

Program
9.00

Morgenkaffe

9.15

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

9.25

Biskop Henrik Wigh-Poulsen - Kirkens sociale ansvar i en globaliseret tid

9.45

Mogens Mogensen - debattør og interkulturel ekspert - aktuel med udgivelsen af
”Jeg var fremmed, og I tog jer af mig”. Flygtningekrisen og kirkens ansvar.

10.45

Workshops 1

11.30

Jesper Budde - landsdækkende afdelingsleder for bosteder for uledsagede

flygtningebørn under Dansk Flygtningehjælp - De uledsagede flygtningebørn
12.15

Frokost

13.00

Workshops 2

13.30

Kaffe og kage - Tak for i dag

13.45

Konferencen slutter
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WORKSHOPS
WORKSHOP 1

Mødet mellem kristendom og islam
Niels Hviid, sognepræst i Gellerup Kirke
Gellerup Kirke har en lang tradition for og erfaring i religionsmødet. Dialog, åbenhed.
tolerance og gensidig respekt er farbare veje til et godt møde mellem forskellige
religioner og traditioner. Erfaringen viser også, at det er frugtbart og fremmende for
dialogen, når man som kristen klart vedkender sig sit udgangspunkt.

WORKSHOP 2

Kirkens Korshær og de fremmede
Ole Thvilum, Kirkens Korshær i Aarhus
Kirkens Korshær har en mangeårig tradition for at hjælpe de mest udstødte i samfundet. Spørgsmålet er, om vores faglighed og erfaring slår til her, og i hvilket omfang
arbejdet blandt flygtninge bedst varetages i tæt samarbejde med det offentlige og
andre private NGOér.
Med afsæt i korshærens Aarhusarbejde, vil Ole Thvilum redegøre for nogle af de
problemstillinger, der ligger i mødet med migranter.

WORKSHOP 3

At skabe et hjem, når man mangler sin familie
Jesper Budde - landsdækkende afdelingsleder for bosteder for uledsagede
flygtningebørn under Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp løser integrationsopgaver for en lang række kommuner
og driver fem bosteder for uledsagede flygtningebørn. En af grundtankerne bag
bofællesskaberne er at arbejde med de ressourcer, håb og drømme, som de unge
drenge har med sig. De er alle flygtet fra noget – mod noget bedre. I workshoppen
udfolder Jesper Budde, hvordan man arbejder med at skabe en tryg ramme på
bostederne, hvorfra de unge kan udvikle deres ressourcer.
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WORKSHOP 4

Om at være fremmed og blive en del af samfundet
Ismail Motariz, elev på Havredal Praktiske uddannelser
Hvordan er det at være ny i Danmark, når man som teenager kommer hertil fra en
fremmed kultur som uledsaget flygtningebarn? Ismail kom efter en dramatisk rejse
gennem Europa til Danmark i 2009 og blev en del af bo-projektet Here2Stay i Viborg.
Hvad havde betydning for hans integration i lokal samfundet, og hvordan var vejen
til en tilværelse med uddannelse, fritidsliv og en aktiv indsats i en politisk ungdomsorganisation?

WORKSHOP 5

Udfordring til handling – civilsamfundets rolle og ansvar
Lars Bundgaard, generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem
Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem har gennem 110 år baseret sit sociale arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag. At bygge bro mellem udsatte grupper og civilsamfundet - det almindelige Danmark – er et vedvarende arbejde, der
ikke slutter når mediernes bevågenhed flytter sig fra en gruppe til en anden. Hvilken
forskel kan den folkelige og folkekirkelige opbakning gøre for flygtninge og andre
udsatte grupper i 2016

WORKSHOP 6

Diskurser om integration
Ullrich Zeitler, uddannelsesansvarlig for 3K-uddannelsen på VIA University College
Vores måde at tale om integration på kan både være fremmende og hindrende
for integrationsarbejdet. I denne workshop har vi fokus på folkekirkens integrationsdiskurs og på hvordan kirken samarbejder med kommuner og private organisationer
i flygtninge- og indvandrerspørgsmål. Workshoppen handler ikke så meget om at
erfaringsudveksle om eksisterende samarbejder, men om at have et kritisk blik på
integrationsdiskurserne.

Alle deltagere kan frit vælge to af de seks
ovenstående workshops
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