Temakursus 2
Menighedspleje i lyset af Luther

Kursus 17 - 02
Tid:
Mandag
den 27.3.2017
Sted:
Sognelokalerne,
Klostervænget 2A,
4100 Ringsted
Tilmeldingsfrist:

To uger før kurset.
Ved fristens udløb er
tilmelding bindende,
men den tilmeldte kan
overlade sin plads til en
anden.
Deltagerantal:
50
Pris:
For medlemmer: 350 kr.
ved rettidig tilmelding,
ellers 400 kr.
For ikke-medlemmer 500
kr. ved rettidig tilmelding,
ellers 550 kr
Betaling:
Ved tilmelding på konto
8075 2018699 anfør ved
indbetaling : ”Kursus
27.03.2017”. + navn.
Tilmelding:
På tlf. 36 46 66 66
eller mail:
smp@menighedsplejer.
dk.
Anfør data (navn, tlf. nr.,
e-mail) samt kursusdato,
og om kursus er betalt.

”Troen er kilde til kærlighed og lyst til
frihed, og kærligheden er kilde til et frit,
villigt og muntert liv, som vil tjene næsten
for ingenting, ” sagde Luther
Samfundsrelevant diakoni med rødder i
traditionen er det noget, du efterspørger, og
vil du gerne have et nærmere kendskab til,
hvorfor kirkens sociale rolle i det offentlige
rum her i landet er, som den er? Så kunne
dette kursus være relevant for dig.
Kom og deltag i et spændende kursus med
historiske rødder og dog med tyngden fra
hverdagens vigtige diakonale indsatser.
Vi vil på kurset lade os inspirere af Luther
og se på diakonien i dialog med Luther.
Hvordan præger hans tanker vores syn på
menighedens sociale arbejde i dag?
Hovedtemaer på kurset vil være:
• Luther og kærlighed
• Menigheden som en
demokratisk størrelse
• Staten og kirkens rolle
i omsorgen for mennesket
Der vil være fælles oplæg i forhold til
Luther med historiske og nutidige vinkler.
Her ud fra vil der være samtale i plenum.
Der vil også være gruppearbejder, hvor de
enkelte menighedsplejers praksis kan blive
belyst ud fra forholdet mellem motiv og
gerninger samt ud fra de øvrige Lutherperspektiver på diakonien.
Hvem kan deltage?
Kurset er for dig, der har en udøvende rolle
i den diakonale hverdag i kirken. Så alle
med interesse i det frivillige sociale arbejde
i menigheden kan deltage.
Hvad kan du lære?
På kurset vil vi komme tæt på de værdier,
som er bærende i kirken i dag, men som
Luther i sin tid kæmpede for og som førte
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til reformationen. Ud fra Luther vil vi se på
vigtige pejlemærker, som inspirerer os i den
daglige diakonale gerning, og få inspiration
til vores daglige indsats for diakonien, både
som menighed og som enkeltpersoner.
Program for kurset:
Kl. 10.00: Ankomst, kaffe og brød.
Kl. 10.30: Velkomst og morgenandagt.
Kl. 10.45: Oplæg med inspiration fra
		
Luther: Luthers relevans for 		
		
menighedsplejen i dag, med
		
udgangspunkt i hovedtemaerne
		
ovenfor. Oplægget veksler med
		
dialog i små grupper og
		
i plenum.
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Arbejde i mindre grupper
		
med afsæt i egen praksis.
Kl. 14.15: Erfaringsudveksling
		
og perspektiver i forhold
		
til dagens temaer.
Kl. 15.00: Opsamling og afrunding
		
med kaffe.
Kl. 15.45: Evaluering af dagen.
Kl. 16.00: Farvel og tak for i dag.
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