Lederkurs om grenseoverskridende adferd

«Når vi tråkker på andres grenser –
Om å bruke makt på godt og vondt»
6.–8. april 2018 på Soria Moria hotell- og konferansesenter i Oslo

LÆRINGSMÅL:
•
•
•

Kunnskap om og forståelse av tillitsmakt
Innsikt i krenkelsens mulighet og dynamikk i det mellommenneskelige samspill
Kompetanse til å forholde seg til mennesker som er blitt utsatt for maktmisbruk

KURSOMTALE:
Hvordan kan vi identifisere makt på konstruktive måter i våre kristne fellesskap?
Hvordan møter vi mennesker som har blitt krenket på sine grenser, og hva kan vi
gjøre for å bli bevisst vår egen maktutøvelse? Med bakgrunn i mange års arbeid med
temaet inviterer vi til et praksisnært kurs med øvelser og samtale i tillegg til undervisning.
KURSHOLDERE:
Dina Willemse er teolog med bakgrunn i
litteraturvitenskap og psykologi. Master i
Religionspsykologi: «Mellom skam og tillit. Ei
kvalitativ studie med utgangspunkt i 20 samtalar frå
Kirkens SOS si chat-teneste» (2014).
Har jobba på Kirkelig Ressurssenter sidan vinteren
2013, er no tilsett som praktisk-teologisk rådgjevar.
Medskribent på Ressursheftet «Kirkens samtaler
med barn og ungdom – Om taushetsplikt og
profesjonelt skjønn» (2016) og den tilhøyrande
artikkelen «Hva gjør vi når vi snakker med barn og
ungdom?».

Tormod Kleiven er sosionom og diakon, hovedfag
innen diakoni, PhD (doktorgrad) innen praktisk
teologi. Avhandlingen (2008) har tittelen: “Intimitetsgrenser og tillitsmakt. Kirkesamfunns bruk av retningslinjer i møte med seksuelle krenkelser sett i lys
av et diakonifaglig perspektiv”.
Han har skrevet boka “Når den utsatte blir usynlig.
Om seksuelle overgrep i kristne miljøer” (2004),
skrevet ulike artikler og bokkapitler blant annet om
temaer knyttet til diakoni og sjelesorg. Bidratt med
to kapitler i et ressurshefte utgitt av IKO kalt “Fokus:
Barn, krenkelser og tro” (2016) og hatt redaktøransvar for Prismet-boka “Beskytt øyeblikket mitt.
Kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna”
(2016).

PROGRAM
Fredag 6. april
15.30 Registreringen åpner
16.00 Litt å tygge på
16.45 Åpning av kurset
17.00 Skape et trygt rom for å snakke om livets sårbarhet v/ Dina Willemse og
Tormod Kleiven
19.00 Pause
19.30 Middag med litt underholdning

Lørdag 7. april
09.00 Makt v/ Dina Willemse og Tormod Kleiven
12.30 Lunsj
14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner v/Hege
Irene Fossum

Søndag 8. april
09.00 Andakt
09.45 Å møte fortellingen om overgrep v/ Dina Willemse og Tormod Kleiven
12.45 Avslutning og oppsummering
13.00 Lunsj

