
Konference om

køn og seksualitet
– viden og inspiration til samtale og omsorg

Tirsdag d. 28. februar 2023 i Herning Bykirke,
Poppelvej 3a, Herning

eller
Onsdag d. 1. marts 2023 i LM’s missionshus,

Nansensgade 94, København
kl. 16.30-21.30

Rammerne for køn og seksualitet opleves ikke længere 
så enkle og forudsigelige som tidligere. 
Hvor går grænserne i forhold til køn? Hvad er sund 
seksualitet?  
I samfundet generelt kan det være svært at få en re-
spektfuld og ligeværdig dialog om samlivsformer, køn 
og seksualitet. 
Konferencens formål er, på en kristen baggrund, at 
skabe en sund dialog og give oplysning og vejledning 
til den videre samtale.

Progogram
16.00-16.30  Ankomst
16.30   Hvad er vi optaget/udfordret af?
17.00  Lets talk about sex 
 Oplæg v. Sara Palmqvist Gaarn-Larsen
 Efterfølgende sofasnak med Kristian Andersen. 
18.00  Pause
18.45  Sund seksualitet 
 Oplæg v. Amanda Lagoni 
20.15  Pause
20.45 Den svære samtale om køn og seksualitet 
 v. Jacob Munk
 Vi sætter fokus på, hvordan vi møder menne-

sker med hjertevarme og nærvær uanset deres 
kønsidentitet eller seksuelle orientering

21.30  Afslutning



Tilmelding og pris
Konferencen koster 150 kr. pr. person / 75 kr. for unge 
under 26 år.
Tilmelding via familiearbejde.dk senest mandag den 
20. februar.
Der serveres kaffe/te/vand, sandwich og frugt.

Om foredragsholderne

Sara Palmqvist Gaarn-Larsen
er lærer og har arbejdet med køn og seksualitet i 20 år 
– senest som foredragsholder, forfatter og psyko- og 
familieterapeutstuderende. 
Samtalen om køn, sex og seksualitet er svær at tage 
for de fl este voksne. Det gælder både i kirken, skolen, 
hjemmet og med børnene. Begyndelsen til samtalen er 
at fi nde i vores egen historie – og Sara giver gode råd 
og værktøjer til, hvordan dette kan tage form.
Har udgivet bogen ”Selfi es, sex og unge uden tøj på”.

Amanda Lagoni 
er parterapeut og sexolog og driver egen klinik for par-
terapi og samtaleterapi i København.
Hun er forfatter til bøgerne ”At elske er ikke en følelse” 
og ”Lidt om lyst”, som tager udgangspunkt i parforhol-
det og vedligeholdelse af dette.
Herudover er hun podcastvært, foredragsholder og 
underviser. Amanda er gift med Mads på 13. år, og 
sammen har de 2 børn på 10 og 12 år. 

Jacob Munk 
er teologistuderende og projektmedarbejder i 
AdamogEva.dk Han har arbejdet med spørgsmål om 
køn og seksualitet og har bl.a. udgivet bogen ”En langt 
bedre vej” og været medredaktør og bidragsyder til 
undervisningsmaterialet ”Jeg er køn”.

Arrangører:
LM, LMBU, IMU, IM’s familiearbejde, DFS og AdamogEva.dk

Anbefalere:
ELN, KPI, KFS og ELM


