Stiftsudvalget for diakoni, Aalborg Stift
indbyder til Diakonidag Torsdag d. 1. november 2018
Kl. 16.30 – 21. 00 med temaet: "Sundhed og trivsel blandt børn og
unge"
Det foregår i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg.
Program
16.30 Drop-in kaffe.
17.00 Velkomst og sang.
17.10 3 indlæg á 25 + 20 min. paneldebat og evt. spørgsmål fra salen.
a. Generelt om "Sundhed og trivsel blandt børn og unge" (undersøgelser/statistik)
ved 1. viceborgmester Per Møller, Hjørring Kommune.
b. "Hvor og hvordan møder vi børn og unge i det diakonale arbejde? Beretninger fra
det virkelige liv..." ved forstander Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen, Århus.
c. "Sex og grænser" Mayke van der Kam fra RedenUng fortæller om, hvordan de
rådgiver og skaber dialog med unge omkring seksuel grænsesætning, digital
sexkrænkelse og sugardating.
18.45 Middag.
19.45 Mulighedernes marked.– få indblik i forskellige Diakonale og andre tilbud i
Aalborg Stift, der beskæftiger sig med "Sundhed og trivsel blandt børn og unge".

- Kirkens korshær - familiearbejdet
- Reden, Aalborg og Reden Ung (under KFUK's sociale arbejde)
- Folkekirkens familiestøtte
- Ventilen - gør ungdommen mindre ensom
- Barnets blå hus
- Børnekirke Ansgars kirken og DFS (Danmarks folkekirkelige søndagsskoler)
- Korarbejde for børn og unge Vejgård Kirke og FUK (Folkekirkens Ungdomskor)
- Integration af børn og unge ved Elsk Aalborg
- Adam og Eva - rådgivning om følelser, krop og sexualitet.
- FDF
- KFUM spejderne
- Diakoni udvalgets egen stand
20.45 Afslutning v/ biskop Henning Toft Bro.

Tilmelding: senest fredag den 19. oktober 2018 til Paul Holm e-mail:
paul-holm@mail.tele.dk eller tlf. 98 25 53 22. Alle deltagernavne bedes
venligst oplyst.
Af pladshensyn er det kun muligt at deltage i hele arrangementet.
Deltagerbetaling: 170.00 kr. dækker drop-in kaffe og middag med en øl eller
vand. Beløbet indbetales på konto i Spar Nord Bank 9037-2600015357.
Alle interesserede er velkomne, Stiftsudvalget for diakoni, Aalborg Stift

