DIAKONI I
SAMARBEJDE…..

125 år

Master Class i Diakoni
– åben for alle interesserede

Lørdag den 3. september 2022 på Filadelfia
VELKOMMEN TIL MASTER CLASS I DIAKONI
Man har tit diskuteret om diakoni kan udføres af alle.
Når vi på denne Master Class sætter fokus på ”Diakoni i samarbejde”, så er vi langt udover den snak.
Diakonien trives faktisk godt ved at være udenfor sit eget – til tider lukkede - univers.
I mødet med andre kontekster fremtræder diakoniens egenart ofte tydeligere, og den får derved
en vigtig rolle at spille. Måske kan man sige at diakonien ligefrem styrkes ved at indgå i tværfaglige
og interdisciplinære sammenhænge?
Ambitionen med vores Master Class i Diakoni er at vise, hvor undervisningen, forskningen og udviklingen indenfor diakonien er lige nu. Vi har derfor inviteret en række organisationer til at præsentere
aktuelle projekter. Dagens foredrag og indlæg er tænkt som eksempler, du kan lade dig inspirere af
– i dit daglige arbejde, i din videre fordybelse i diakonien, i din faglige diakonale dannelse.
Målgruppen for vores Master Class er derfor bred: Alle der har interesse i diakoni.
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PROGRAM:
10.30

Kaffe og ankomst

11.00

Velkomst
ved formand for Diakonforbundet Filadelfia, Helle Theede Kragh.

11.15-12.00 ”Omsorg i sundhedsvæsnet - en redegørelse”
ved Morten Bangsgaard, stud. theol og medlem af Etisk Råd.
12.15-13.00 Frokost
13.00-15.00 4 workshops (2x 45 min) incl kaffepause:
a/ ”At være en værdibaseret uddannelse i det offentlige uddannelsesystem”
ved Diakonhøjskolen, Århus
b/ ”Diakoniens indflydelse på den palliative indsats på Hospice”
ved Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup
c/ ” Diakonien i samarbejde om kultur med pojekt-ansatte og forskellige
kulturinstitutioner i lokalområdet”
ved Den Danske Diakonissestiftelse, Frederiksberg
d/ ”Menneskesyn, etik og faglig resonans – diakoniens indflydelse mod forråelse”
ved Filadelfia Uddannelse, Filadelfia, Dianalund     
15.00-15.45 ”Diakoniens faglighed i samarbejde med sygeplejefaglighed på Filadelfia”
ved diakon, ph.d. studerende Conny Hjelm, Filadelfia.
15.45-16.00 Opsamling og tak for i dag.

DET PRAKTISKE
Tid

Lørdag den 3. september 2022 kl. 11-16
Der serveres kaffe og morgenbrød fra kl. 10.30

Sted

Filadelfia, Store Sal, Kurvej 4, 4293 Dianalund

Pris

750 kr. for hele dagen – kan man kun deltage formiddag
eller eftermiddag koster det 450 kr.
Pris for medlemmer af Diakonforbundet Filadelfia er
200 kr. / 125 kr. for en halv dag.
Medarbejdere på Filadelfia deltager gratis.

Tilmelding

Senest d. 17. august via hjemmesiden www.diakoni.dk
eller via dette link: KLIK HER

Arrangeres af Filadelfia Uddannelse og Diakonforbundet Filadelfia.
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