program og
workshops
DELTAGERINFORMATION
Netværkskonferencen
31. januar 2019
Diakonhøjskolen i Aarhus

KOMMUNER, FOLKEKIRKER OG ORGANISATIONER I NYE SAMARBEJDER

Fælles om netværk og
inspiration

Velkommen til netværkskonferecen “Fælles om det sociale ansvar II”. Mere end 300 er tilmeldt konferencen fra
kommuner, kirker og organisationer, så der er lagt op til
en inspirerende konference om alt det, vi kan samarbejde om i forhold til socialt udsatte.
Konferencen foregår på Diakonhøjskolen i Aarhus, hvor vi fylder foredragsalen, undervisningslokalerne og gangaralerne.
På de følgende sider er det endelige program for konferencen. Her kan du
læse om tidspunktet for de fælles oplæg som vi skal høre i foredragsalen.

ADRESSE:
Diakonhøjskolen
Lyseng Allé 15H
8270 Højbjerg
www.diakonhojskolen.dk
Nærmeste busstop er Lyseng
Allé/Oddervej hvor bus 100 er
den hurtigste forbindelse til
og fra Centrum.

VÆLG TO WORKSHOPS
På de følgende sider finder du foromtale af de forskellige workshops. Du
skal frem mod konferencen den 31. januar 2019 orientere dig om disse
workshops og vælge hvilke to du ønsker at deltage i.
•
•

Det vil være muligt at vælge én blandt 1-1 til 1-7 på siderne 4-7
Herefter skal du vælge én blandt 2-1 til 2-8 på siderne 8-11

Ved ankomst til Diakonhøjskolen vælger du dine billetterne til din workshop. Ved nogle workshops er der et begrænset antal billetter afhensyn til
lokalet størelse og/eller worksohpens form. Fordelingen af workshops sker
altså på dagen - og efter først til mølle princippet.
Når du ankommer modtager du også navneskilt og et program.

SPØRGSMÅL f orud for konferencen kan stilles via mail på
skl@km.dk eller
telefon 20 31 30 41.

NB! Vi trykker i programmet navnene på alle deltagere. Hvis du ikke ønsker dit navn offentliggjort i denne sammenhæng, bedes du meddele det
på skl@km.dk senest mandag den 28. januar kl. 14:00.

...velkommen
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program
13:00-14:00: ANKOMST OG REGISTRERING
Udlevering af billetter til Workshops, program og navneskilt.
Kaffe/the/kage.
Udstillinger.

14:00-15:00: PLENUM

Velkomst ved biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus
og borgmester Torben Hansen, Randers.
Oplæg ved Professor Jørn-Henrik Petersen: ”Har filantropien en rolle?”
Oplæg ved Professor Lene Tanggaard: ”Hvordan måler vi det, der ikke kan måles?”

15:15-16:00: WORKSHOP 1

Første runde Workshop (se beskrivelsen på side 4-7).
Du skal vælge én workshop.

16:00-16:30: KAFFEPAUSE
Kaffe, kage og frugt.
”Kafé Kolind Bandet” underholder i Kantinen.
Udstillinger.

16:30-17:15: WORKSHOP 2

Anden runde Workshop (se beskrivelsen på side 8-11).
Du skal vælge én workshop.

17:30-18:30: PLENUM

Oplæg ved Helle Hein: ”Ledelse med værdi”
Afrunding ved biskop Henrik Wigh-Poulsen.

18:30: MIDDAG

Middag for alle. Buffet i kantinen.
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Hvad er det ekstra vi er
fælles om?
WORKSHOP 1-1
KL. 15:15-16:00
FOREDRAGSSAL

Organisationerne, kirkerne og kommunerne bidrager på hver sin måde
i det sociale ansvar. Vi skal holde fast i forskelligheden, men vi skal blive
bedre til at bruge den i forening mod fælles mål.
På workshoppen fortæller Blå Kors og Kirkens Korshær om, hvordan de
arbejder tillidsbaseret og meget lidt bureaukratisk til gavn for borgeren.
De kommer med bud på, hvordan der kan skabes mere sammenhæng
mellem kirkers, kommuners og organisationers sociale engagement, som
vil komme borgerne endnu mere til gavn.
Oplæg:
• NIELS BJØRNØ, leder af Kirkens Korshærs byarbejde i Aarhus
• KIRSTEN TRANS, faglig chef i Blå Kors
Replik:
• KRISTAN WÜRTZ, rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Aarhus
• LENE TANGGAARD, professor på Aalborg Universitet
Moderator: Esben Thusgård

Hvad vil vi med
de frivillige?
WORKSHOP 1-2
KL. 15:15-16:00
LOKALE K3

Frivillighed er en afgørende faktor i socialt arbejde i Danmark og i særdeleshed i relationerne mellem kirker, kommuner og organisationer.
Workshoppen vil lægge op til debat omkring, hvad vi vil med de frivillige,
og hvordan frivlligheden er i bevægelse i disse år. Hvad er mulighederne,
og hvad er udfordringerne?
Oplæg:
• KNUD AARUP, formand for Udsatterådet i Aarhus
Replik:
• ANNE LINE VESTERGAARD, frivilligkoordinator i Silkeborg Kommune
• JAKOB NISSEN, provst i Silkeborg
• OLE BJERRE, generalsekretær i Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Moderator: Erling Andersen
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Fælles om det
lokale samfund 1
WORKSHOP 1-3
KL. 15:15-16:00
LOKALE F

Der har historisk været tradition for en stor grad af selvorganisering
på landet. Mange steder er det i dag det lokale foreningsliv, som ’tager
ansvar’ og skaber aktivitet, lokale mødesteder og udvikling. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på aktive landsogne, koblet med nyere
forskning om lokalområdeudvikling, vil Annette Aagaard Thuesen inspirere
til en diskussion om lokalområders egne muligheder for at skabe udvikling
her på kanten til 2020.
Oplæg:
• ANNETTE AAGAARD THUESEN, lektor, Center for
Landdistriktsforskning, SDU
Replik:
• HENRIK WIGH-POULSEN, biskop
• TORBEN HANSEN, borgmester i Randers
Moderator: Ole Kamp

Fælles om at skabe et
eksistenslaboratorium
WORKSHOP 1-4
KL. 15:15-16:00
LOKALE D

Workshoppen vil præsentere ”Eksistenslaboratoriet” som et muligt fælles
omdrejningspunkt for samtaler og refleksioner omkring de eksistentielle
emner, man møder i kontakten med mennesker med alvorlig og livstruende sygdom, hvad enten man er sundhedsprofessionel eller præst.
Hvordan kan man lave plads til og mulighed for i sognegården, på pleje
hjemmet eller andre steder at tale om, tænke over, kigge på og dele
holdninger og erfaringer i forhold til de eksistentielle problemstillinger, vi
møder i kontakten med mennesker i eksistentiel lidelse?
Oplæg:
• KIRSTEN DALAGER BUUR, præst på Hospice Søholm
• DORTE HØST, overlæge, paliative team, Aarhus Universitetshospital.
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Fælles om bekæmpelse
af ensomhed
WORKSHOP 1-5
KL. 15:15-16:00
LOKALE B

Workshoppen tager udgangspunkt i et projekt i Holstebro, hvor kommunen bad kirken om at stå for en ’Omsorgs og tryghedstjeneste’, der indledningsvis var finansieret af kommunen og efterfølgende er blevet overtaget
af kirken. Derudover vil Workshoppen berøre et nyt treårigt projekt, som
Holstebro kommune har inviteret kirken til at deltage i, og som handler
om ensomhed blandt alle aldersgrupper
Hvordan kan man samarbejde med kommunen om at øge trygheden og
bekæmpe ensomhed? Og hvilke dilemmaer kan der opstå omkring personbeskyttelse og deling af informationer i samarbejdet?
Oplæg:
• ERIK LADEGAARD, præst ved Holstebro Kirke
• METTE MADSEN, generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer
Moderator: Marie Nygaard

Fælles om indsatsen
for familier
WORKSHOP 1-6
KL. 15:15-16:00
LOKALE C
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Workshoppen vil præsentere en vifte af tilbud målrettet familier og skabt i
fællesskab mellem organisationer, kommuner og kirker:
• Folkekirken og kommunen i Horsens har indledt et samarbejde med
fokus på unge, der har det svært. De fælles sociale tiltag spænder fra
gravidsamtaler til trivselsgrupper.
• Hele Danmarks Familieklub under KFUMs Sociale Arbejde tager afsæt
i, at familier har brug for hinanden, uanset hvilke udfordringer de står
med. Familieklubber etableres over hele landet i samarbejde mellem
foreninger, kirker og kommuner.
Oplæg:
• SOFIE HUSTED KNUDSEN, Sund By i Horsens Kommune
• HANNE HENRIKSEN, præst i Horsens
• KARINA BUSCH SIMONSEN, Hele Danmarks Familieklub
• KAREN KLEMMED HVIID, Blå Kors Familienetværk
Moderator: Karen Trolle Viholm

Fælles om nye rammer
for social indsats
WORKSHOP 1-7
KL. 15:15-16:00
LOKALE A

En ny bevægelse er i gang vedrørende healende arkitektur herunder begrebet ”hjemliggørelse”.
På workshoppen vil projektleder og arkitekt Dorte Bach Schmidt fra Århus
Kommune , Sundhed og Omsorg, fortælle om projekt ”Besjæling”, herunder den bygningsfysiske del kaldet ”Hjemliggørelse”. I Hjemliggørelse
arbejder Magistraten med temaet ”Mere hjem mindre institution” på de
Århusianske plejehjem og lokalcentre. Der vil blive vist eksempler og talt
praktik omkring processer og brugere - også for dem særlige behov.
Oplæg:
• DORTE BACH SCHMIDT, projektleder og arkitekt, Aarhus kommune.
Moderator: Tina Brixtofte Andersen
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Fælles om udviklingen af
det sociale ansvar
WORKSHOP 2-1
KL. 16:30-17:15
FOREDRAGSSAL

I workshoppen vil Niels Højberg og Erik Kaastrup-Hansen give oplæg om
Aarhus Kommunes forsøg på at se på kommunale og dermed også socialpolitiske indsats fra et borgerperspektiv.
De vil gøre det med afsæt i arbejdet med “Kommune Forfra” og give billeder på løsningen af en række eksisterende og kommende udfordringer i
dette perspektiv.
Oplæg:
• NIELS HØJBERG, Stadsdirektør i Aarhus kommune
• ERIK KAASTRUP-HANSEN, Direktør for Sociale Forhold og
Beskæftigelse, Aarhus kommune
Replik:
• HELLE CHRISTIANSEN, Chef for Kirkens Korshær
• JENS MAIBOM, formand for Dansk Diakoniråd + KFUMs Sociale Arbejde
Moderator: Esben Thusgård

Fælles om fremtidens
unge frivillige
WORKSHOP 2-2
KL. 16:30-17:15
LOKALE B

På workshoppen bliver deltagerne præsenteret for, hvem de unge frivillige
er, baseret på analyser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde og konkrete
erfaringer fra projektet MOVE i Horsens, hvor der er gode erfaringer med
at engagere unge.
På baggrund af disse oplæg og analyser drøfter workshoppen, hvordan
man sammen kan få flere unge med i frivillige fællesskaber.
Oplæg:
• ANNE HJORTKJÆR , Frivillig koordinator, Jysk Børneforsorg
• CECILIE HANSEN, Konsulent og rådgiver, Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Moderator: Karen Trolle Viholm
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Fælles om det
lokale samfund 2
WORKSHOP 2-3
KL. 16:30-17:15
LOKALE F

I Danmark har vi en stolt tradition for stærke fællesskaber i lokalsamfundet
som afgørende faktor for at sikre bedre vilkår og rammer for vores liv - men
er noget af slagkraften i lokalsamfundet gået fløjten? Har fællesskaberne
lukket sig om sig selv? Og har vi i virkeligheden glemt, hvad vi kan sammen?
I Medborgerne på Nørrebro arbejder man med at organisere fællesskaberne i lokalsamfundet på tværs af kirke, moskeer, fagforeninger, ngo’er
osv. om at løse de udfordringer og problemer, der må være, og i fællesskab sætte rammerne for godt hverdagsliv og naboskab. Erfaringerne fra
Nørrebro vil være udgangspunkt for Workshoppens debatter.
Oplæg:
• RUTH GØJSEN, Forkvinde for Medborgerne på Nørrebro
Replik:
• HENRIK WIGH POULSEN, biskop
• KRISTAN WÜRTZ, rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Aarhus
Moderator: Ole Kamp

Fælles om lindring
og støtte ved livets
afslutning
WORKSHOP 2-4
KL. 16:30-17:15
LOKALE D

De regionale og kommunale hospicer har indbygget et vigtigt samarbejde med
folkekirken om hospicepræster. Workshoppen vil undersøge, om den kommunale hjemmepleje /plejehjem og de lokale folkekirker ligeledes kan udvikle deres
samarbejde og derigennem understøtte, at alvorligt syge og døende mennesker
– samt deres pårørende – får den støtte og lindring, de har behov for i den sidste
tid? Kunne man fx være fælles om overvejelser af etiske og eksistentielle problemstillingerog understøtte medarbejderne ift. at møde borgernes åndelige/eksistentielle behov - herunder ”få øje på” disse behov, tale med borgerne om dem,
kende til mulighederne for at formidle kontakt til en præst, mv.?
Oplæg:
• VIBEKE HELBOE AAKJÆR DAHMEN, Viceområdechef. Aarhus Kommune
• DORTE SØRENSEN, Hospitalsprovst i Region Midt,. Provst i Odder provsti
Replik:
• HEIDI TORP, sognepræst i Skanderborg
• HELLE SØRENSEN, Provstiduvalgsmedlemmer Aarhuis Nordre Provsti
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Fælles om at
ville sammarbejde
WORKSHOP 2-5
KL. 16:30-17:15
LOKALE A

På denne workshop bliver du introduceret til viden og erfaringer fra et
undersøgelses- og formidlingsprojekt om, hvordan samarbejdet mellem
kirker og kommuner kan løbes i gang. Hvad kendetegner et godt samarbejde? Hvordan gør man egentlig? Virker andres erfaringer også i min
kommune? Hvorfor er samarbejdet vigtigt - dels for en kommune, dels for
Folkekirken, og selvfølgelig for borgere og civilsamfundet? På workshoppen får du både Folkekirkens og kommunernes bud på disse spørgsmål.
Oplæg:
• METTE HJÆRE, koordinator, Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Replik:
• BIRGITTE GRAAKJÆR HJORT, Center- og afdelingsleder, Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter.
• ANNE LINE VESTERGAARD, frivilligkoordinator i Silkeborg kommune.
Moderator: Mette Hjære

Fælles om tilbud
til sårbare unge
WORKSHOP 2-6
KL. 16:30-17:15
LOKALE K3

Workshoppen vil have fokus på tilbud til sårbare og udsatte unge. Den vil
give eksempler på konkrete frivilligbaserede tilbud og inkluderende fællesskaber for sårbare unge.
Knud Aarup vil komme med sin analyse af udfordringerne for psykisk sårbare unge i dag og i fremtiden. Og der vil være eksempeler på, hvordan en
række ungdomsorganisationer er gået sammen om at bygge bro mellem
NGOernes mange tilbud og kommunale sagsbehandlere.
Oplæg:
• KNUD AARUP, Formand for Udsatterådet i Aarhus og Bedre Psykiatri
Replik:
• SIMON LEHM FRANDSEN, Gråvejr i Ungdom
• MARIE PETERSEN, Præst i UngK, Aarhus
• MORTEN SKOV MOGENSEN, Generalsekretær i KFUMs Sociale Arbejde
Moderator: Erling Andersen
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Fælles om væredygtige
væresteder
WORKSHOP 2-7
KL. 16:30-17:15
LOKALE E

Mange af landets sociale væresteder er kendetegnet ved at kunne rumme
mennesker, der ikke føler sig hjemme mange andre steder. Værestederne
er ofte båret af frivillighed og i partnerskaber mellem kommuner og organisationer og med den lokale folkekirke som en central aktør.
Workshoppen har fokus på, hvad der gør væresteder væredygtige både
nu og i fremtiden.
Værestedesledere fra en række organisationer vil dele deres erfaringer og
lægge op til debat.
Oplæg:
• TORBEN NORD HANSEN, Blå Kors
• HEINZ WOLF, Kirkes korshær, Odense
• BENTE FOG, KFUMs Sociale Arbejde, Kolind
• KENNETH FLAMMILD, KFUMs Sociale Arbejde, Grenaa
Moderator: Tina Brixtofte Andersen

Fælles om suppe og
meget mere
WORKSHOP 2-8
KL. 16:30-17:15
LOKALE C

Workshoppen vil med udgangspunkt i en konkret case fra Randers sætte
fokus på, hvordan nye fællesskaber opstår for mennesker i udsatte livspositioner. Her er kirken og kommunen gået sammen i nye samarbejder på
lokalcentret og har set nye muligheder i hinanden til glæde for mennesker
i byen. Samarbejdet er en direkte udløber af den første ”Fælles om”-konference.
Oplæg:
• BIRGITTE SAKSØ, Frivillighedskoordinator i Randers Kommune
• BIRGITH NØRLUND JENSEN, sognepræst og provst i Randers Søndre
Provsti
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Bag initativet ”Fælles om det sociale ansvar” står Aarhus Stift og
biskop Henrik Wigh-Poulsen. Projektet ledes af Diakoniudvalget i
stiftet, der består af repræsentanter fra kirkelige organisationer,
kommuner, folkekirker samt universitetet.
Find kontaktoplysninger og flere informationer på
www.fællesom.dk
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