
DiakoniDage 
for konfirmander

Konfirmanderne møder en ræk-
ke mennesker, der har været 
udfordret på grund af misbrug, 
sygdom, handicap m.v., og de 
prøver at sætte sig i de udsattes 
sted.
Det foregår i Viborg, hvor et 
”MenneskeBibliotek” er under 
opbygning, så konfirmanderne 
kan møde mennesker i vidt 
forskellige livssituationer.
Lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner er den røde tråd 
gennem hele dagen.
Vi vil gerne have flere konfir-
mandhold allerede i dette forår, 
og det er allerede nu muligt 
at booke sig ind med næste 
skoleårs konfirmandhold.

Kontakt:
Steen Andreasen på
stean@km.dk eller 6080 4795.

Samtalesalon
 om gudstjenestens fremtid

Torsdag d. 28. februar kl. 16.00 
-19.00 i Søndermarkskirken, 
Koldingvej 79, Viborg.

Oplægsholder og ordstyrer 
er sognepræst, debattør og 
fremtidsforsker Birgitte Kragh 
Engholm. Hun står bag bo-
gen: ”Den fremtidsgodkendte 
Folkekirke” – og vil denne aften 
fokusere på gudstjenesten.
Hendes udfordrende pointe 
lyder: ”Møder folkekirken ikke 
danskernes behov, godkender 
de den ikke…” 
Hvad betyder det for den måde, 
vi holder gudstjeneste på – og 
hvordan forholder vi os til det?
Salonen er åben for alle, og det 
er gratis at deltage. 

Tilmelding til Thomas Felter på 
tofe@km.dk eller tlf: 40723384, 
senest onsdag d. 20. februar.

Diakoni Gudstjeneste Kommunikation

6 TILBUD FRA DIT STIFTSUDVALG

Mediedag 

Lørdag den 16. november 
kl. 09.00-16.00 på Hardsyssel 
Efterskole.

Du vil blandt andet få input til:
• Historiefortællinger på Face-

book og Instagram.
• Hvordan du kan tage bedre 

billeder
• Skærme og projektorer i 

kirken
• Skrive bedre til dit kirkeblad
• Hvor stolte er vi af vores 

brand?
Og så kan du også blive dus 
med DAPén og blive klogere på 
persondataloven.
Det er for præster, med- 
arbejdere, menighedsråds-
medlemmer og frivillige som 
arbejder med kommunikation 
i Folkekirken- og så er kurset 
GRATIS.
Tilmelding kommer på hjemme-
siden og mere info kan I få hos 
Henrik Helms, 4031 1606 eller 
hhhe@km.dk

Se mere på viborgstift.dk  
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Kom og vær med...

Videreudvikling af venskabsre-
lationen til Guildford Stift. To 
provstier sender deres præster 
til Guildford i 2019. 

En gammel relation mellem 
Viborg Stift og Kristi Lutherske 
Kirke i Nigeria er ved at blive 
genoplivet. Den nigerianske 
ærkebiskop Musa Filibus del- 
tager i Himmelske Dage, og 
den 26. maj prædiker han ved 
en gudstjeneste i Houlkær 
Kirke.
Et telt på Himmelske Dage vil 
have fokus på den Globale 
Kirke. 

I marts afvikles i samarbejde 
med Danmission en studietur 
til Libanon for menighedsråds-
medlemmer i stiftet.

Arbejdsgruppen for asyl- og 
migrantarbejde vil komme med 
forslag og anbefalinger til det 
videre arbejde med området 
i Viborg Stift – bl.a. i forhold til 
østeuropæiske migrantarbej-
dere.

Stiftspræst Peter Fischer-Nielsen 
kan kontaktes på pfn@km.dk 
eller tlf. 2399 8840.

Digitale børn
og deres voksne. 
8. maj kl. 10-15 i Houlkær Kirke. 
Kursusdagen er to-delt med en 
formiddag med fokus på viden 
om børn og deres digitale liv. I 
formiddagens oplæg stilles der 
skarpt på, hvordan udviklingen 
har bragt os hertil, og hvordan 
det påvirker børn og unge. 
Hvad er det for en verden, de 
lever i, og hvordan kan vi vok-
sne deltage?
Eftermiddagen vil give brug-
bare redskaber til, hvordan 
fx smartphonen kan bruges i 
undervisningen.
Kontakt Gitte Thorsøe, gtb@km.dk 

Provsti-kurser
Inviter provstiets præster på 
kursus i forbindelse med et 
konvent:
Godly Play med konfirmander. 
Varighed: 2 timer
Kontakt:  
Brian Krüger Iversen, biv@km.dk 
Hvordan møder vi det skils-
misseramte barn?  
Varighed: 1 time
Kontakt:  
Birgitte Refshauge Kjær 
bkrk@km.dk
Religionspædagogiske idéer 
og tanker  
Varighed: 1 time /1½ time
Kontakt:  
Gitte Thorsøe, gtb@km.dk

Oplæg om mobning

-Hvad er mobning? Herind-
under definition
-Årsager til mobning. Hvorfor 
mobber mennesker hinanden?
-Hvordan imødegås mobnin-
gens årsag?
-Hvad er alarm/fare signalerne?
-Hvordan imødegås mobning, 
når den alligevel optræder? 
Forebyggelse og håndtering af 
mobning
-Sammenhæng mellem konflik-
ter og mobning
-Hvordan kan der arbejdes hel-
hedsorienteret med mobning?
- Hvordan skabes en kultur mod 
mobning?

Dette tilbydes provster og 
præster provstivis og det til-
bydes til menighedsrådenes 
distriktsforeninger.
Provster og distriktsforeninger 
har fået mail direkte.

Økumeni, Mission 
& Religionsmøde

Undervisning Arbejdsmiljø

Se mere på:
viborgstift.dk  
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