
Diakonikonferencen

SAMMEN OM det svære  
– diakonalt nærvær til de usynlige

Sankt Nicolai Kirke, Kolding 
Lørdag den 26. oktober kl. 9.00-15.00



Velkommen til DIAKONI-konference
Selv i vores velfærdssamfund er der mennesker, som er usynlige og sårbare. 
Nogle lever på kanten, eller er måske allerede faldet ned mellem to stole. 
Selvom de er forskellige, har de det til fælles, at de ikke er med i det store fler-
tal på midten. Livskvaliteten og selvtilliden er lav, det sociale netværk er be-
grænset, økonomien kan være presset, og med til billedet hører måske også 
fysisk og/eller psykisk sygdom. Hvordan kan vi som kirke blive bedre til at få 
øje på dem? Hvordan kan vi tilbyde nærvær i øjenhøjde? Hvordan kan vi være 
med til at række ud, forebygge og måske forhindre, at gruppen fremover vok-
ser sig større?

HOVEDTALERE
Hvem er det, der lever på samfundets 
kant, og hvad gør vi for dem? 
ved professor Jørn-Henrik Petersen

Selv i vores rige samfund er der mange, der lever under halvdårlige 
og kummerlige kår. Hvem er det, der må leve ekskluderet og stig-
matiseret på kanten af samfundet? Hvorfor svigter det samfund, der 
ellers priser sig af at være et velfærdssamfund? Har kirken en rolle at 
spille? Kan kirken spille sammen med lokalsamfundet, når det drejer 
sig om at skabe en anden og bedre tilværelse for dem, der har det 
svært? Hører diakoni/filantropi fortiden til, eller er den mere nød-
vendig end nogensinde før?

Diakoni og de usynlige 
ved biskop Marianne Christiansen

Den skjulte fattigdom bliver først synlig, når nogen fortæller om 
den. Det er afgørende, hvilke ord vi bruger om hinanden, og hvilke 
historier vi fortæller. For vi ser igennem de historier, vi fortæller om 
verden og hinanden. Der er mennesker, der ikke har mulighed eller 
kræfter til at råbe op, eller som ingen gider høre på. Hvem giver 
dem stemme?

Når ungdomslivet er svært 
ved projektleder for mindU Camilla Uhrskov Bank

Tal og tendenser præsenteres fra Det Sociale Netværks projekter. 
Projekt mindU er målrettet konfirmander, mens projekt headspace 
er et anonymt rådgivningstilbud for unge mellem 12 og 25 år. Op-
lægget giver indblik i, hvordan det står til med danske unges trivsel, 
og sætter spot på de områder, hvor de unge føler sig udfordret. Der-
udover introduceres de begreber og metoder, der bruges i arbejdet 
med de unge.



PROGRAM
Kl. 9.00-9.30 Morgenmad i sognehuset

Kl. 9.30- 9.45 Andagt i kirken

Kl. 9.45-10.45  Fællesoplæg i kirken 
Hvem er det, der lever på samfundets kant, og hvad gør vi for dem? 
ved professor Jørn-Henrik Petersen

  Diakoni og de usynlige 
ved biskop Marianne Christiansen

Kl. 10.45-11.00 Pause

Kl. 11.00-12.00 Workshops i sognehuset

 1.   Felsted kirke rækker ud ved menighedsrådets næstformand Morten Hoff 
Om praktisk hjælp og ensomhed

 2.   Guidet fælleslæsning ved sognepræst Henriette Bacher Lind 
Et meningsfyldt fællesskab for sårbare

 3.   Gode tilbud til alle i sognet ved sognepræst Erik Ladegaard og generasekre-
tær for Samvirkende Menighedsplejer Mette Møbjerg Madsen 
Hvordan Holstebro kirke samarbejder på tværs

 4.   Kirke i øjenhøjde ved kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård Jensen 
Praktikanter, arbejdsprøvning og samfundstjeneste i Nørremarkskirken

Kl. 12.00-12.30 Frokost i sognehuset i workshopgrupper

Kl. 12.30-12.45 Pause

Kl. 12.45-13.30  Fællesoplæg i kirken 
Når ungdomslivet er svært 
ved projektleder for mindU Camilla Uhrskov Bank

Kl. 13.30-13.45 Pause

Kl. 13.45-14.45 Workshops i sognehuset

 1.   Mødet med konfirmanderne? ved projektleder for mindU Camilla Uhrskov 
Bank 
Samtaler om tro, tanker og trivsel

 2.   Kirke ud af huset ved sognepræst Lars Lindgrav Sörensen fra Kirke Care 
Nærvær, lydhørhed og omsorg for unge på gaden

 3.   Nærvær, indhold og fællesskaber i UngK ved ungdomspræst Marie Petersen 
Om arbejdet med unge i Aarhus og i dit eget sogn

 4.  Sammen i og om det svære ved generalsekretær Mette Møbjerg Madsen 
Om Samvirkende Menighedsplejers tilbud til unge

Kl. 14.45-15.00 Afslutning i kirken ved biskop Marianne Christiansen



Diakonikonferencen 
SAMMEN OM det svære  
- diakonalt nærvær til de usynlige

Tid
Lørdag den 26. oktober kl. 9.00-15.00

Sted
Sankt Nicolai kirke og sognehus, Nicolaiplads, 6000 Kolding

Deltagere
Alle i Haderslev stift med interesse for diakoni

Pris
0 kr. inkl. frokost

Tilmelding
Via stiftets digitale tilmelding senest den 15. oktober 2019

Workshops
På diakonikonferencen har du mulighed for at deltage i to work-
shops, en om formiddagen og en om eftermiddagen. Workshops 
vælges ved ankomst.

Arrangør
Diakoniudvalget i Haderslev Stift 

Spørgsmål
Evt. spørgsmål rettes til formand for Haderslev Stifts diakoniudvalg 
Annette C. Langdahl på mail diakoni.haderslevstift@gmail.com eller 
på tlf. 4044 5768


