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”Mødet med det andet menneske”  

Onsdag 14. november kl. 17.00. 

Diakoniudvalget og udvalget for folkekirke og 

religionsmøde indbyder til et fyraftensmøde i 

Simon Peters Kirke, Kolding:  

Onsdag den 14. november kl. 17.00.  

Vi indleder med gudstjeneste ved biskop 

Marianne Christiansen. 

Creative Director Alex Sabour viser og 

kommenterer sin enestående video ”Jeg Er 

Dansk”, som i 2017 vandt hovedprisen for ”Best 

Viral Campaign” i London. En samtale om men-

nesker, der er født og opvokset i Danmark, men 

som mange ikke regner for danske på grund af 

deres etniske baggrund. 

Forfatteren Malene Fenger Grøndahl vil ud 

fra sit arbejde med jubilæumsbogen i forbin-

delse med Kirkens Korshærs første 100 år i 

Aarhus give et oplæg om Diakoni og mødet 

med den anden.   

Reserver dato og tidspunkt.  

Program kommer senere. 

 

Per Søgaard stopper i Diakoniudvalget 

Per Søgaard stopper som formand for Diakoni-

udvalget. Per har ydet en imponerende indsats 

for at fremme diakonien i Haderslev Stift.  

Tak Per! 

Ny formand er Annette C. Langdahl. 

 

Inspiration fra andre sogne 

Familieferie for trængte familier i 

Fredericia Provsti 

For familier der af forskellige årsager ellers ikke 

har mulighed for at få den fælles oplevelse, en 

sommerferie er. Ferien rummer fysiske, krea-

tive og sjove oplevelser, men der er også god 

tid til samtaler mellem de voksne. Der deltager 

ca. 40 børn og voksne. Ferien varer 4 dage og 

er placeret i den sidste uge af skolernes som-

merferie. 

Kontakt en af arrangørerne:  

Anne-Marie Blak Steensig, tlf. 40287299, 

ambs@km.dk,  

Ellen Wyke, tlf. 20 83 27 16, ellen.wyke@mail.dk,  

Sonja Pilgaard Andersen, tlf. 28608066, 

level@live.dk,  

Inger Marie Larsen, tlf. 28721699, 

ingermarieyde@gmail.com 

LæsOgHyg, Sankt Nicolai Sogn 

Hver anden tirsdag samler sognepræst Hen-

riette Bacher Lind en gruppe kvinder til guidet 

fælleslæsning af en novelle på Café Kluns.  

Det er ikke novellen, men selve samtalen, der 

er det vigtigste. Samtalerne kan både handle 

om teksten selv eller om de tanker, undren og 

begejstring, som novellen inspirerer deltagerne 

til. Ofte skubber samtalerne til deltagernes 

opfattelse, så de ser tilværelsen fra nye vinkler.  

Kontakt: Sognepræst og læseguide Henriette 

Bacher Lind, hebl@km.dk, mobil: 20115099 

 

Skanderup Sogn 

Skanderup Sogn tilbyder: Besøgstjeneste, 

sorggruppe og ”alenefrokost” og strikkeklub, 

der primært strikker dåbsklude. Kontakt: Gerda 

Nebel-Hansen, skg@os.dk, mobil: 40968386  

Vamdrup Sogn 

Onsdagscafé hver onsdag kl. 14.30-16.30. 

En gang om året holder vi Middag på Tværs i 

samarbejde med Kolding Provsti. Deltagerne 

medbringer lidt mad - gerne en national ret - til 

det fælles tag-selv-bord. Folkekirkens Ferie-

hjælp giver os mulighed for at sende kontant-

hjælpsfamilier på gratis sommerferie.  

Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Solveig 

Sørensen, ss@vamdrupkirke.dk 

mobil: 30351189, 

 

 

 

  

 

Diakoninetværkets Nyhedsbrev er udarbejdet af 

Haderslev Stifts Diakoniudvalg.  
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