
Velkommen til konferanse 22.-23.nov 2016 - i og for Kirkens Bymisjon!

PROGRAM

Den nye underklassen – utsatte migranter/prekære arbeids- og levekår

HARDE TIDER

For:   Ansatte og frivillige tilknyttet Kirkens Bymisjons arbeid i hele landet

Sted:   Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. 

Arr:   Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO)



Tirrsdag 22.november:
Ankomst og lunsj fra  kl.11.00.

Ingeborg Eliassen: «Harde tider – det nye arbeids-
livet i Europa». Ingeborg er forfatter av boka med 
samme tittel (Spartakus forlag 2014). Hun har jobbet 
som utenriksjournalist i Stavanger Aftenblad og Eu-
ropa-korrespondent for Aftenbladet, Bergens Tiden-
de og Adresseavisen. Nå frilans med base i Berlin. 

Per Kristian Hilden: Nye migrasjons- og mobilitets-
perspektiver. Hovedtrekk fra Bymisjonserfaringer 
og utfordringer for Kirkens Bymisjons tenkning og 
praksis. Per Kristian er ansatt ved Fagutviklingsenhe-
ten i Kirkens Bymisjon i Oslo og er i tillegg førstea-
manuensis ved Institutt for helse og samfunn, UiO. 

Boble- og refleksjonsgrupper. 

Plenumssesjon: Identifisering av dilemmaer og ut-
fordringer, strategisk og praktisk. 
Kaffepauser underveis - programmet i Tøyenkirken 
avsluttes kl.17, men fortsetter med:

Kl.20.00: Konferansemiddag - i eget selskapslokale 
på restaurant Olympen, Grønlandsleiret 15.

Onsdag 23.november: 
Programstart kl.9.30 (kaffe i kroa fra kl.9)

Vilde Fastvold Thorbjørnsen: Rapport fra 
forskningsarbeid knyttet til Kirkens Bymisjons arbeid 
i Oslo for utsatte migranter.  Vilde er PhD stipendiat, 
tilknyttet Institutt for helse og samfunn, UiO.

Parallelle verksteder med erfaringsdeling og  
drøfting av dilemmaer :
• Basalbehov – mat og overnatting
• Inntektsbringende aktiviteter – ferdighet, kompe-

tanse, arbeid, info, formidling, tigging 
• Barn & familie – papirløse, barn av arbeidsmi-

granter og fattige tilreisende
• Psykisk og fysisk helse 
• Prostitusjon og menneskehandel

Lunsj kl. 12.30 



Deretter:  
May-Len Skilbrei (professor i kriminologi): 
Hvem, hvordan og med hvilken rett? 
Sosialt arbeid i et samfunn preget av mobilitet og 
omskiftelighet.

Inntrykk fra våre naboland: Intervju med Sepideh 
Erfani, (Verksamhetschef Crossroads, Stadsmissio-
nen i Stockholm) og Susannah L. Sønderlund (leder 
for Kompasset, Kirkens Korshær i København).

Panelsamtale: Hva har samtids- og fremtidsbildet å 
si for vårt arbeid? Hva er visjonen for diakonal hand-
ling i den mobile, prekære tidsalder? 

I panelet: Geir Lippestad (Byråd for næring og eier-
skap), Tor B. Jørgensen (biskop emeritus, styreleder 
Mennesker i limbo),  Arne Liljedahl Lynngård (dag-
lig leder for Kirkens Bymisjon i Bergen), Kari Veite-
berg (dr.theol., bymisjonsprest, Kirkens Bymisjon i 
Oslo) Johannes Heggland (assisterende generalsekre-
tær, Kirkens Bymisjon i Oslo)

Samtalen vil få innspill fra formiddagens verksteder, 

med forslag til strategier og tiltak Kirkens Bymisjon 
bør iverksette.

Konferansen avsluttes kl.17. Alle som har anledning, 
ønskes velkommen til Bymisjonssenterets suppe kl.18 
og hverdagsmesse kl.19.

PÅMELDINGSFRIST 1.NOVEMBER
 
Meld deg på her:  
http://www.bymisjon.no/hardetider/

Deltageravgift kr. 1.300,- (inklusiv konferansemid-
dag og to lunsjer) overføres ved påmelding konto 
7011.05.18127, merket «Harde tider».

Hotell velger og bestiller deltagerne selv.  
SKBO samarbeider med Comfort Hotel  
Børsparken.  
Send mail til martin.swieykowski@choice.no  -  
Oppgi grupperef.1020GR005612 og inntil 7.nov.blir 
prisen kr.952,- for enkeltrom og  kr.1052,-  
for dobbeltrom.
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