
 

 

 

 

 

 

Oplæg af Søren Løkke, Samfundshjælperne 

- Hvordan bygger vi bro? 

Vi glæder os til at byde velkommen til Søren Løkke, 

og ligesom sidst, vil der være fokus på det praksis-

nære. Søren holder derfor oplæg, og derefter 

faciliterer Maria workshops, hvor vi skal arbejde med 

Sørens input ud fra jeres lokale landskab.  

Søren Løkke og Helle Engelbrechtsen har etableret 

organisationen Samfundshjælperne. Her danner de 

vidensgrundlag for arbejdet med ensomme og 

uddanner frivillige Samfundshjælpere til at samtale 

og bygge bro mellem ensomme og aktiviteter.  

 

Vi skal blandt andet arbejde praksisnært med:  

• Hvordan kan vi i folkekirken være opmærksomme 

på ensomme som målgruppe? 

• Hvad kræves der af fællesskabet, når vi vil 

inkludere nye medlemmer – og nye sårbare 

medlemmer? 

• Hvad skal fællesskaberne kunne rumme, og skal 

nogle fællesskaber være lukkede? 

 

 

 

Facebook netværk: socialt arbejde i 

Københavns Stift 

Facebook netværket vokser lige så stille, og her deler vi 

udfordringer, spørgsmål og inspiration med hinanden.  

Kom ind i Facebookgruppen via linket her.  

FYRAFTENSMØDE 28/3:  
Ensomhed & Fællesskaber  
 Tirsdag d. 28. marts ׀  kl. 16:00-18:30 ׀   

Brønshøj Kirke ׀ Brønshøj Kirkevej 8, 2700 Brønshøj 

Arrangementet er gratis - Tilmelding til Maria Hald Ytzen 
E-mail: MHY@km.dk // Tlf.: 23 10 41 13 

16:00 Drop in med kaffe og kage 

16:15 Velkomst ved Ingeborg 

Ilkjær og Maria Hald Ytzen  

16:30 Oplæg af Søren Løkke: 

Hvordan arbejder 

samfundshjælperne med at 

bygge bro, og hvad er deres 

erfaringer med ensomme som 

målgruppe.  

17:00 Workshop i grupper:  

Hvilke fællesskaber har I, og kan 

de rumme nye ensomme brugere? 

17:30 Opsamling ved Maria 

17:30 Kort pause 

17:45 Workshop i grupper: 

Hvordan gør i de fællesskaber 

mere tilgængelige for nye 

ensomme brugere? 

18:15: Opsamling ved Maria 

18:25 Tak for i dag – sandwich 

to go - man er også velkommen 

til at blive hængende og spise. 

Dagens program 

https://www.facebook.com/groups/626576872371777
mailto:MHY@km.dk

