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Tværkulturel
inspirationsdag
29. JANUAR I ODENSE

VELKOMMEN TIL
TVÆRKULTUREL INSPIRATIONSDAG

LM’s tværkulturelle team inviterer til inspirationsdag for alle frivillige i det tværkulturelle
arbejde. Til at undervise har vi inviteret Maria Techow, som er uddannet psykolog, og Dan
Månsson, som er teolog og sjælesørger.
Maria Techow vil i sin undervisning fokusere på, hvordan vi som medmennesker bedst
kan hjælpe traumeramte mennesker, og desuden give redskaber til, hvordan vi sørger for
at passe på os selv i relationen til dem. Troens betydning under traumatiske erfaringer
og spiritualitetens betydning i bearbejdelsen af disse erfaringer vil være hovedfokus
den første del af i Dan Månssons undervisning. Den efterfølgende del vil omhandle de
muligheder og udfordringer, en kristen frivillig kan møde i samtalen med traumeramte
mennesker, når man ønsker at give dem tros- og livshjælp.
Inspirationsdagen vil desuden indeholde forskellige dryp, som er til opmuntring og inspiration for alle i arbejdet.

Maria Kofod Techow er gift med Nicolai, mor til
fire børn og bor i Stenløse. Til daglig arbejder
hun som klinisk psykolog og leder af Afdeling
for Psykiatri og Eksistens i Center for Familieudvikling. Her har hun de sidste 10 år arbejdet
både med traumeramte mennesker og med
stress-, depressions- og angstbehandling. En
særlig gren af arbejdet handler om at hjælpe
og støtte udstationerede. Det har givet en
særlig erfaring med og interesse i tværkulturelt
arbejde. Maria har en opvækst i LM og KFS og
kommer til daglig i Københavnerkirken.

Dan K. Månsson er gift med Kirsten og
bor i Nykøbing F. Dan har været sognepræst (1995-2009; 2019-2020) og
landsleder i LM Kids 2009-2012. Siden
2013 har han arbejdet med sjælesorg
og diakoni dels som selvstændig –
sjaelesorg.dk – dels i samarbejde med
Agape, hvor han siden 2021 har været
ansat som projektleder. I 2020 blev
han formand for Blå Kors Danmark.
Dan brænder for at udruste menigheder til at øve sjælesorg og diakoni.

PROGRAM FOR DAGEN

9.30 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 11.00
				

Ankomst og kaffe
Åbning og introduktion
At være medmenneske blandt traumeramte mennesker
v. Maria Techow

11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.00 At være medmenneske blandt traumeramte mennesker
				 v. Maria Techow
12.00 - 12.30 Spørgsmål og samtale
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
				
				

Tværkulturelle inspirationsdryp
Troens og spiritualitetens betydning i mødet med
traumatiserede mennesker
v. Dan Månsson

15.30 - 16.00 Kaffe
16.00 - 16.45
				
16.45 - 17.15
17.15 			
17.30 			

Hvordan give tros- og livshjælp til traumeramte flygtninge
v. Dan Månsson
Spørgsmål og samtale
Afslutning
Aftensmad og afrejse

PRAKTISK

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Inspirationsdagen er for
•
alle aktive i tværkulturelt arbejde
•
alle, som gerne vil have god inspiration
•
alle, som har interesse i emnet
•
alle, som er på vej ind i en opgave i det tværkulturelle arbejde
Vi mødes i missionshuset Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense C.

TILMELDING
inden den 10. januar til en af LM’s tværkulturelle konsulenter:
Else Wiwe
Email: ew@dlm.dk
Tlf: 25 78 62 67
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