VELKOMMEN TIL
Velkommen
til
4 WORKSHOPS
OM DIAKONALE EMNER

4 DIAKONALE WORKSHOPS
- åben
for alle interesserede!
Arrangementerne er åben for alle interesserede!
KØBENHAVN, 30. MAJ 2022 Mariakirken, Istedgade 20, 1650 København V.

ÅRHUS, 9. DECEMBER 2019 Livsværkstederne, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand

TEMA: Fællesskabet

Vi skalTEMA:
kunne rumme
alle. Alle er velkomne.
Men er det nu også sådan.... kan og skal alle fællesskaber være for alle, eller
Empoverment
og myndiggørelse
fremmer
det fællesskaber,
at noget
er for
nogen
– ogmed
noget
er for andre.
hvad med
i fællesskabet?
At gøre
noget for nogen
– eller
gøre
noget
nogen?
Hvad Og
betyder
den ensomheden
lille forskel imidt
vores
forskelOg er lige
der noget
bestemt, der skal indgå,
for at vikommer
kan kaldedet
det konkret
et fællesskab?
arbejdssammenhænge?
Hvordan
til udtryk? Vi tager empowerment som
begreb under lup, og arbejder med, hvordan mennesker styrkes til at tage magt i deres eget liv?
EKSTERN
OPLÆGSHOLDER: Rasmus H.C. Dreyer, teolog og debattør i Kristeligt Dagblad.
KORTEkstern
VÆRTSOPLÆG:
Korshærspræsten
i Mariakirken.
oplægsholder:
Christian
Friis Bach, tidl. udviklingsminister og tidl. generalsekretær i Dansk

Flygtningehjælp
Kort værtsoplæg: Leder af Livsværkstederne
GRÅSTEN
27. JUNI 2022 Plejehjemmet Dalsmark, Dalsmark 13, 6300 Gråsten

SØNDERBORG,
29. JANUAR 2020 Dalsmark Plejehjem, Dalsmark 5, 6300 Gråsten
TEMA:
Natur og menneskelighed

Forholdet imellem mennesker, dyr og planter er udviklet igennem mange tusinde år. Årstider og naturens rytme. Modspil
Om
begrebet hjem
i blæstTEMA:
og medspil
i sol….mennesket
og naturen er vigtige for hinanden. Hvordan indgår naturen som medarbejder på
Hvad
gør
det
ved
menneske, der ikke har betydningsfulde relationer? Hvornår forsvinder vi helt?
menneskelighed set fra etet
plejehjemsperspektiv?
Hvad er nok? Og hvordan med ensomhed? Fokus på relationer og relations opbygningens grundlægEKSTERN
OPLÆGSHOLDER:
Andreas Nielsen, diakon og naturterapeut.
gende
præmis i diakoni.
KORT VÆRTSOPLÆG: Ansatte på Plejehjemmet Dalsmark.
Ekstern oplægsholder: Hanne Juul Jacobsen, præst ved Møllevangskirken, Århus
Kort værtsoplæg: Ansatte ved Dalsmark Plejehjem og hjemmeplejen i Sønderborg
ÅRHUS 25. AUGUST 2022 Århus Friplejehjem, Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg

VEJLE,
25. FEBRUAR
TEMA:
Ved livets
afslutning2020 Meta Mariehjemmet, Sejershaven 2, 7321 Gadbjerg

Hvordan
tager viMenneskesyn
vare på livet, når det
er på vejpres
til at ende? Hvordan er vi der for de pårørende, for den døende og for kolTEMA:
under
legaerne?
Samtalerne
er
vigtige,
men
hvad
skal
man sige
– og ersteder.
der noget,
man ikke
skal sige
eller
gøre?
Krav om dokumentation er hverdag langt
de fleste
Hvordan
påvirker
det
umærkeligt
vores
sprogbrug
og
ageren
i
øvrigt?
Hvordan
udfordres
og
udfordrer
det
kristne
menneskesyn?
EKSTERN OPLÆGSHOLDER: Jens Maibom Pedersen, præst

KORTEkstern
VÆRTSOPLÆG:
Ansatte påConny
Århus Friplejehjem
oplægsholder:
Hjelm, diakon, master i diakoni og ph.d. stud, Filadelfia Uddannelse
Kort værtsoplæg: Ansatte ved Meta Mariehjemmet

GRÅSTEN 8. SEPTEMBER 2022 Bofællesskabet Fjordbo, Toftvej 21. 6300 Gråsten

HOBRO, 19. MARTS 2020 Blå Kors Rold Skov, Høftemarksvej 1, 9510 Arden

TEMA:
At være
anderledes
TEMA:
Fortalervirksomhed
og advocacy

At være
anderledes
betyder
ofte, atmed
manværdighed
ikke er som kan
de fleste.
Nogle
gange
man
sigikke
udenfor,
nogle
gange
kan
Der
er brug for,
at nogen
stå op
og tale
forføler
dem,
der
selv og
kan
fortælle
om
man være
virkelig
stolt
af,
at
være
anderledes.
Hvordan
påvirker
det
os,
når
vi
føler
os
anderledes
–
og
kan
vi
påvirke
deres vanskeligheder. Workshoppen har fokus på, hvordan vi i store og mindre sammenhænge kan
tilbage?
være en røst, der taler de marginaliserede og undertryktes sag.

EKSTERN OPLÆGSHOLDER: Lene Husted Ørnø, diakon og tidl. General Manager · Shanghai Yiheyuan Elderly Service
Ekstern oplægsholder: Kjersti Christiansen, Kompasset, Kirkens Korshær og Annika Follmann,
Center, Kina.
Dansk Oase
KORT VÆRTSOPLÆG: Ansatte på Bofællesskabet Fjordbo.
Værtsoplæg: Ansatte ved Kirkens Korshærs herberg, Ålborg og Blå Kors, Rold skov

DAGSPROGRAM
KL. 10:00
Ankomst og kaffe
DAGSPROGRAM

KL. 10:30
Oplæg om dagens tema fra de lokale værter
Fra kl. 10
Ankomst og kaffe
KL. 11:00
Fagligt oplæg ved ekstern oplægsholder
Kl. 10.30
Oplæg om dagens tema fra de lokale værter.
KL. 12:00
Kl. 11 Frokost Fagligt oplæg ved ekstern oplægsholder.
KL. 12:45
Monopolet’ - på din case - første runde
Kl. 12 ’Sara ogFrokost.
Kl. 12.45
og monopolet
– på
din case’
– første runde
KL. 13:35
’Sara og’Mads
Monopolet’
- på din case
- anden
runde
Kl. 13.35
’Mads og monopolet – på din case’ – anden runde
KL. 14:30
Evaluering og kaffe
Kl. 14.30
Evaluering og kaffe.
KL. 15:00
dag!for i dag
Kl. 15 Tak for iTak

PRAKTISKE
DETDET
PRAKTISKE
DagenDagen
er åbenerfor
alle interesserede
åben
for alle interesserede.
Man tilmelder
sig via dette
link
senest
uge før 1
afholdelse
af den enkelt
ellerworkshop
på www.diakoni.dk.
Man tilmelder
sig via
dette
link1 senest
uge før afholdelse
af workshop
den enkelte
på250
www.diakoni.dk
Dageneller
koster
kr. inkl. frokost.

Dagen koster 250 kr. inkl. frokost. Der betales med kreditkort ved tilmelding.
ARRANGØRER

Diakonforbundet Filadelfia og Filadelfia Uddannelse

ARRANGØRER

Diakonforbundet Filadelfia og Filadelfia Uddannelse.

’SARA OG MONOPOLET’ - PÅ DIN CASE
Her er en mulighed for at vende nogle dagligdags dilemmaer eller problemstillinger med andre i
mindre grupper. Det behøves ikke at være en diakonal problemstilling.

’MADS OG MONOPOLET´– PÅ DIN CASE

Fortæl på max. 5 minutter om din case og lyt derefter til de andres refleksioner, når de tager de
briller på.
prøver
hverdagligdags
gruppes ’Sara’
at samleeller
refleksionerne
i en respons
Herdiakonale
er en mulighed
forTilatsidst
vende
nogle
dilemmaer
problemstillinger
medtilbaandre i
ge
til
dig
mindre grupper. Det behøves ikke at være en diakonal problemstilling.
Fortæl max 5 minutter om din case og lyt derefter til de andres refleksioner, når de tager de
diakonale briller på. Til sidst prøver hver gruppes ’Mads’ at samle refleksionerne i en respons
tilbage til dig.

Filadelfia - Epilepsihospital og sociale døgn- og dagtilbud
- til mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade
FILADELFIA
- EPILEPSIHOSPITAL
OG SOCIALE
DØGN- OG DAGTILBUD
Kolonivej
1, 4293 Dianalund
- Telefon 582 4200
- www.filadelfia.dk
– til mennesker med epilepsi, erhvervet hjerneskade og søvnforstyrrelse
Kolonivej 1 • 4293 Dianalund • Telefon 5826 4200 • www.filadelfia.dk

