FAGDAG FOR DET KIRKELIGE NETTVERKET

SAMMEN MOT OVERGREP
TIRSDAG 12. JUNI KL. 9-13
«Trygge familier og trygge menigheter – en fagdag om barns rettigheter»

Mål: Å invitere til en dialog og bygge nettverk for å gjøre en kartlegging for veien videre med
migrantmiljøer i Norge. Gi kunnskap og bygge nettverk som bredden av kirkesamfunnene kan ha
nytte av.
Målgruppe: Kirkeledere og medarbeidere, ansvarlige i kristelige institusjoner og organisasjoner.
Frivillige i menigheter og andre som er interesserte i tematikken.
Fagdagen finner sted på Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggata 15A, Oslo.
Program for fagdagen:
kl.8.00 – 9.00: Registrering og kaffe
Teologisk åpning. «Hva sier Bibelen om barna?»
Silke Pahlke: «En presentasjon av Kirkenes Verdensråds satsing på barns rettigheter»
Alf Gjøsund, i samtale med Harald Kronstad:
«Fars hånd - Hvordan kan en jobbe med holdningsendringer til oppdragervold i et
kirkesamfunn?»
Selamawit Jimma:
«Barnevern i møte med mangfold – Hvordan bygges trygge menigheter og trygge familier?»
Kl. 12.00: Programslutt og lunsj

Om innlederne:
Silke Pahlke er rådgiver i seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet for Den norske kirke.
Hun har bakgrunn som pedagog og trosopplærer og arbeider med hvordan Den norske kirke
jobber med barns rettigheter.
Harald Kronstad er forstander for Brunstad Christian Church i Drammen, og har siden 1996 vært
ansvarlig for BCC Ressursteam, et tverrfaglig team som har arbeidet forebyggende og veiledende i
forhold til ulike former for familiekonflikter, omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep og
grenseoverskridende atferd.
Alf Gjøsund er kommentator og religions- og debattredaktør i Vårt Land. Han har studert teologi
ved Det teologiske Menighetsfakultet og har arbeidet som redaktør i Norsk Luthersk
Misjonssamband. Gjøsund har skrevet boken «Seier likevel», om trossamfunnet Brunstad
Kristelige Menighet som han er vokst opp i.
Selamawit Jimma er barnevernspedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har
erfaring fra arbeid med enslige mindreårige asylsøkere, og arbeider nå med en NOVA-støttet
mastergrad om barnevern i møte med mangfold. Hun er godkjent kursholder i «Circle of Security»
og «International Child Development Program» og har bred forståelse for tverrkulturell
kommunikasjon i familiearbeid.

Påmelding skjer innen fredag 8.juni via denne lenken: https://tinyurl.com/y8rjhj3q
eller ved å sende en e-post til post@kirkeligressurssenter.no

Fagdagen koster 100 kroner å delta på, og betaling skjer kontant eller via Vipps ved registreringen
om morgenen den 12. juni.
Kirkelig nettverk: sammen mot overgrep er et nasjonalt økumenisk nettverk som har som mål å
bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet.
Norges Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter administrerer nettverket.

