Invitasjon til konferansen:

Sammen er vi mindre alene!

Onsdag
8. november
Kl. 09.00 – 16.00
Quality Hotell Klubben,
Tønsberg

Konferanseprogram:
08.30

Innsjekk

09.00

Åpning med kulturelt innsalg.

09.30

Hvordan møter vi ensomhetsbølgen.
v/ Oda Opdal Zachrisen – forskningssjef
fra firmaet No Isolation.

10.15

De største humanitære behov i Norge,
v/ forsker Anders Barstad fra SSB.

11.00

Synliggjøring av Røde Kors
Omsorgsaktiviteter

11.30

Lunsj bufe på hotellet

12.30

Synliggjøring av Røde Kors
Omsorgsaktiviteter

12.50

Unni Wikan

14.15

Utenforskap og ensomhet
v/Christian Ingebrigtsen

15.30

Slutt – og takk for denne gang.

Entusiasme &
samarbeid!
Vårt mål med konferansen
"Sammen er vi mindre alene!" er
å bidra til å skape entusiasme og
samarbeid mellom det frivillige-,
offentlige og private hjelpeapparatet.
Røde Kors ønsker å invitere deg
som jobber innen helse og omsorg
til en spennende fagkonferanse.
I Norge oppgir 1 av 4 at de er
ufrivillig alene. Alle trenger noe
som bryr seg, og når vi får til det
er vi på vei til et varmere samfunn.

Arrangør:
Vestfold Røde Kors Omsorg

Foredragsholdere
Vi er stolte av å kunne invitere til foredrag med Unni Wikan. Professor
Unni Wikan ble tildelt Fritt Ord-prisen i 2004 for ”sine innsiktsfulle,
åpenhjertige og utfordrende bidrag til debatten om verdikonflikter i
det flerkulturelle samfunnet”. Hun er en sjelden og fargerik
forskerpersonlighet med ukuelig selvstendighet og enorm
arbeidskraft. Hun har også markert seg som en uredd, innsiktsfull og
kontroversiell deltager i samfunnsdebatten, ikke minst i spørsmål
omkring innvandring og problematiske kulturforskjeller. Hennes
forskningsfelt spenner vidt og omfatter kulturteori, religion, fattigdom
og utvikling, kjønn, helse, emosjon, kommunikasjon, innvandring og
integrering, velferd, menneskerettigheter, og ære.
Christian Ingebrigtsen er en av Norges mest suksessfulle artister. Som
medlem av gruppen A1, har han reist verden rundt. I løpet av sine
nesten 20 år som plateartist har han solgt mer enn 10 millioner album
verden over. Han holder musikalsk foredrag om motivasjon, indre
styrke og om å følge drømmene sine. Etter å selv ha opplevd mobbing
i ungdomstiden er han opptatt av å fortelle ungdom, såvel som
voksne, om viktigheten av å se hverandre og inkludere de rundt oss.
Og ikke minst at det nytter å drømme og sette seg hårete mål! For når
en liten gutt som ble dyttet i tisserenna og låst inne i skap under
oppveksten på et lite sted som Siggerud kan ende opp på plakater på
ungpikevegger på den andre siden av jordkloden – ja, da er alt mulig!

Unni Wikan
har studert sosiologi ved
Universitetet i Oslo
(1965-66), sosialantropologi ved
Universitetet i Bergen (1967-68)
og arabisk ved The American
University in Cairo (1968-69).
Hun har ikke cand. mag. eller
hovedfagseksamen, men gikk
rett på doktorgraden. Wikan har
vært gjesteprofessor ved en
rekke utenlandske universiteter.

Oda Opdal Zachrisen – forskningssjef fra firma No Isolation.
No Isolation hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. Vi
ønsker at alle skal ha muligheten til å delta i egen hverdag. Vårt første
produkt er roboten AV1, for barn og unge med langtidssykdom.
Anders Barstad er forsker ved Statistisk Sentral Byrå som er en faglig
uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere
offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. SSB sørger for at innbyggerne i
Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av
pålitelig statistisk informasjon.

Praktisk informasjon
Dato: Onsdag 8. november 2017.
Tid: kl. 09.00 – 16.00
Sted: Quality Hotell Klubben i Tønsberg
Konferansen inkluderer lunsj. Gratis inngang.
Påmelding: Du kan melde seg på konferansen HER
eller på våre nettsider: www.rodekors.no/vestfold.
Frist for påmelding: 15. oktober
Spørsmål kan rettes til: dk.vestfold@redcross.no eller til
Vestfold Røde Kors på tlf: 33 41 20 73.

Christian Ingebrigtsen
har studert musikk ved LIPA (også
kjent som Paul McCartney skolen)
i Liverpool. Han jobber også som
låtskriver og produsent for en
rekke andre artister.
I følge” Guinness Book of Hit
Singles” er han, som medlem av
gruppen A1, blant de 500 mest
suksessfulle artistene i britisk
listehistorie. Som soloartist har
han også toppet hitlistene her
hjemme flere ganger. På de
britiske hitlistene har han hatt to
”nr.1-hits” og åtte ”topp 10plasseringer».

