
DIAKONIKONFERENCE 2021 I SLAGELSE PROVSTI
DIAKONI ER KIRKENS TJENESTE
Centralt i diakonien står det kristne menneskesyn, der siger, at ethvert menneske er unikt 
og altid allerede elsket af Gud. Som Jesus samlede de spedalske, de marginaliserede og 
ringeagtede omkring sig, er vi som kirke særligt forpligtet over for vores egens tids udsat-
te og udstødte. Da vi tror, at Gud er alles far, er vi alle hinandens brødre og søstre. Vi har 
derfor et ansvar for enhver bror og søster, som kalder på vores hjælp. Som kristen kirke 
må vi derfor hele tiden forsøge at etablere og styrke fællesskaber, der inkluderer vidt og 
bredt og sætter os i stand til at hjælpe og løfte hinanden – og skabe mulighed for at lære 
os alle, hvordan vi gør det.

”En kirke, der ikke er kirke for andre, 
er ikke nogen kirke” (Dietrich Bonhoeffer).

BAGGRUND FOR DIAKONIKONFERENCEN
Slagelse Provsti har både større byområder og store landområder, og har derfor mange af 
de udfordringer, der gælder for hele Danmark. Det hører med som baggrund for, hvorfor 
Roskilde Stift efter henvendelse fra Slagelse Kommune har valgt at tage initiativ til at støt-
te en diakonikonference i netop Slagelse Provsti. Konferencen skal være med til at frem-
me og styrke samarbejdet mellem det kommunale, det sociale og det kirkelige Danmark, 
og ikke mindst her i Vestsjælland. 

I 2019 blev der nedsat et diakoniudvalg bestående af repræsentanter fra Roskilde Stift, 
Slagelse provsti, Slagelske Kloster og Slagelse Kommune. Siden er et såkaldt ”diakoni-
hus”-udvalg også kommet til med flere relevante interessenter heriblandt bl.a. repræsen-
tanter fra Slagelse Kloster, en repræsentant fra kommunen og provstiet, præster, diako-
ner, arkitekter og menighedsrådsmedlemmer samt repræsentanter fra epilepsihospitalet 
Filadelfia i Dianalund, hvor der bl.a. udbydes kurser og undervisning i diakoni og ledelse. 
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KONFERENCEPROGRAM:

8.30   Ankomst med kaffe/te og brød m.v.

9.00  Velkomst ved Borgmester  
John Dyrby Paulsen og  
Provst Ulla Thorbjørn Hansen 

 Præsentation af dagens program

9.15 ”Hvordan ser demografien ud i 
Slagelse kommune?” ved Henrik  
Bundgaard Nielsen, Kirkefondet.

10.00 ”Hvad gør vi og for hvilke målgrupper. 
Er der steder, hvor vi ikke når  
hinan den og giver det ideer til  
styrkelse af samarbejdet” ved  
Eddie Göttsch, centerleder i Center for 
Handicap og Psykiatri.

10.30 Pause

10.45 Hvad kan vi bruge tallene til? 

 Hvad ved vi? Hvad tænker vi om det,  
vi ved? Hvad gør vi så?

11.00 Små oplæg:  

 –  Barnets Blå Hus, Inge Overgaard    
     Jakobsen

 –  BISkoppen, Frank Guldagger
 –  Samvirkende Menighedsplejer,  

     Generalsekretær Mette M. Madsen
 –  Sorgarbejde, Marie Legarth,             

     præst ved Sct. Mikkels kirke
 –  Kirkens korshær varmestue,  

     Hanne Pedersen
 –  Veteranhaven, Havechef  

     René Pamperin
 –  Toften, Forstander  

     Karen-Marie Heltoft
 –  Samarbejdet mellem Region og  

     kommune, Beredskabschef  
     Rene Toft

 Hvad tilbyder vi? For hvem? Hvad er 
formålet? Hvad lykkes vi med?

12.00  Frokost

13.00 Hvad kan vi gøre sammen, som vi ikke 
kan gøre hver for sig?

 Mulige samarbejder på tværs?  
Hvem vil vi gerne lege med?

14.00 Diakoniens hus: Hvad skal det kunne? 
Oplæg fra arbejdsgruppen

 Rekruttering til netværk omkring  
Diakoniens Hus.

15.00 Tak for i dag

I SLAGELSE KOMMUNE
Den 24. august 2021 kl. 8.30-15.00
NB! Bemærk sted for arrangementet:
Vilcon Hotel og Konferencegaard i Slagelse
Lorupvej 44, 4200 Slagelse

Du inviteres hermed til en levende netværkskonference,  
hvor repræsentanter fra kommune, kirke og sociale  
organisationer sætter fokus på at skabe nye lokale  
relationer mellem kirke og kommune med henblik på at  
øge samarbejdet om det fælles sociale ansvar. 

På dagen vil der være fælles oplæg, samtalerunder og blive 
præsenteret små cases fra lokale sociale organisationer,  
der vil fortælle om den indsats, der allerede nu gøres rundt 
omkring i kommunen. 

DU TILMELDER DIG konferencen ved at sende en mail til  
Ole Hansen Busch, ohb@km.dk. Pladserne fordeles efter 
”først til mølle” princippet, og der er 100 pladser i alt. 

PRISEN FOR DELTAGELSE er kr. 350, der indbetales til reg.
nr. 3409 konto.nr. 13225192. Skriv navn og evt. organisation 
i bemærkninger. Man betragtes som endeligt tilmeldt når 
pengene er indbetalt. 

TILMELDINGSFRISTEN er mandag den 10. august.
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