
Fyraftensmøde og inspirationsaften for alle menighedsråd, 
præster, kirke- og kulturmedarbejdere, frivillige, interesserede

Diakoni  
– en kerneydelse i Folkekirken!

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 17.00 – 21.00 
Latinskolen, Domkirkepladsen 3, 6100 Haderslev



PROGRAM
26. oktober 2016

17.00:  Velkomst v/ medlem af stiftets diakoniudvalg, provst Grete Wigh-Poulsen, Kolding 
 
Foredrag og oplæg til debat v/ Morten Aagaard 
 
Undervejs afbryder vi for spisning inkl. kaffe 
 
Drøftelser ved bordene og fælles opsamling

20.50:  Afrunding v/ provst Grete Wigh-Poulsen

Morten Aagaard er korshærspræst i Århus og knyttet til Sct. Pauls Kirke. Han har 
tidligere været leder af Kirkens Korshær i Aarhus i tre år og har i den periode 
skaffet cirka 25 millioner kroner til Kirkens Korshærs arbejde, bl.a. fra fonde.

Da han tiltrådte for tre år siden, sagde han, at han havde det med at skifte job 
hvert 10. år: 

»Jeg har arbejdet ti år for de hellige og ti år for de rige. Nu vil jeg arbejde ti år 
for de fattige,« var ordene. 

Henvisningen til ti-årene handler om, at han først var generalsekre tær i  
Det Danske Bibelselskab i ti år og derefter i ti år direktør for Ole Kirks 

Fond for almennyttige formål, stiftet af Legos grundlægger.

Diakoni – en kerneydelse i Folkekirken! 

Haderslev Stift har formuleret en vision og et mål for den diakonale indsats i sognene: 

”Det er vores vision, at kirken fremtræder klart som fortaler i handling og ord for medmennesker, 
der har brug for omsorg og hjælp. Alle sogne og provstier i stiftet har en stærk diakonal profil og 
afsætter ressourcer til diakoni.”

Derfor indbyder vi til :

Foredrag og oplæg til debat
v/ korshærspræst Morten Aagaard, Aarhus

Tilmelding
Deltagelse i fyraftensmødet er gratis, men af hen-
syn til forplejningen, er tilmelding nødvendig 
senest den 24. oktober på stiftets hjemmeside: 

 
haderslevstift.dk/tilmelding 

Stiftsudvalget for Diakoni i 
Haderslev Stift 
Nærmere oplysninger hos:

Sognepræst Henrik Johannessen,  
HEJO@km.dk , Tlf. 75 71 27 20 

Diakoniudvalgets formand, Per Søgaard,  
kontakt@persoegaard.dk , Tlf. 40 16 55 29


