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
hinanden 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?

FÆLLES OM DET

SOCIALE ANSVAR

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.

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

