
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Referat af mødet torsdag den 25/1-19, kl 9-12 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

 

1. Salme og fadervor 

2. Kort runde, hvor er du lige nu? 

3. Valg af referent og mødeleder 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

udsat 

6. Messedeltagelse i Vejle 2-3/3-2019 

a. Vagtplan 

Anne kan hele tiden, Helle kan hele tiden, Peter kan hele tiden dog ikke søndag 

formiddag, Birgit kan om søndagen. Thomas og Robert kan ikke. Anne, Helle og Peter 

mødes inden og gør klar samt kan tage første vagt. Vibeke har vagtplanen. 

Indtil videre har vi Dorte provst, Jeanette, Bjørn Ellerbek, Helle Lindholt, Sarah 

Dedieu, Elsebeth Sarahs mor, Tove Bjørn. Peter spørger Michael Berghof. Anne kan 

spørge sin søster og svoger hvis vi får brug for det. Vi vil spørge præsterne om de har 

nogle i deres kirker de kan tage med. Vi skal have skrevet ud hurtigst muligt, Peter 

kontakter Vibeke om det. 

b. Planlægning af mødet den 19/2 kl 10 i Hover 

Det er Hover kirkevej 82, 7100 Vejle. Vi mødes 9.30 og gør klar sammen. 

Udvalget danner rammen og sætter i gang på dagen.  

Ideer til udformning af standen: fx lænestole fra en genbrugsbutik, bibler eller "den 

nye aftale" til uddeling, lænestole til samtale.  

Gennemgang af vagtplanen. Vi ønsker at det primært er vejle folk der møder de 

besøgende i standen. 

Praktiske oplysninger om tid og sted. 

Thomas holder oplæg: En messe hvad er det, hvem er på de andre stande, hvad er 

IMLs erfaringer, hvem er de mennesker som vil komme til vores stand - sårede 

mennesker - dårlige oplevelser med kirken, hvordan gør jeg selv. 



Vi ønsker en positiv dialogisk tilgang til åndeligt søgende, samtalen først og fremmest 

lyttende. Man kan dele tanker om det fortalte, give en bøn og henvise til kirkens 

tilbud. Der er plads til forskellighed i at henvende sig eller være til rådighed ved 

standen. Tøj: præstekjole, præsteskjorte eller almindeligt tøj - frit slag! 

Hvad skal vi have af pynt på standen?  

Tid til spørgsmål og erfaringsdeling. 

c. Selve standen: skilte, programmer mm. 

Hvad tilbyder vi i mødet med mennesker på standen? reklamer for arrangementer, 

bønner og bibler to go, en samtale om kirke tro bøn (frie rammer om samtalens 

indhold og art), det skal svare til det vi kan tilbyde i kirkerne og afspejle kirkens 

bredde. 

Birgit kommunikerer med Mette kommunikationsmedarbejder og interviewer Dorthe 

provst om det - hvad med lokalsprøjten? 

Vi vil spørge gennem provsten om at alle præster kan komme med alle deres 

reklamer for arrangementer til standen. Vibeke kontakter. 

Thomas vil gerne lave en sammenfatning af særligt relevante aktiviteter i Vejle 

provsti. 

Borde og stole er der på messen. Vi skal have alt andet med selv. Hvad med kaffe og 

the, sundt slik, chokolade, småkager, bolcher, blomster, dug til bordet, lænestole? 

Udprintede bønner - Helle og Thomas laver. 

Peter spørger onkel om 50 gideonit testamenter. 

Peter skaffer skilt og badges med FOLKEKIRKEN. 

Thomas kommer med forslag til plakater på standen med info om og ideer til hvad 

man kan på vores stand. 

d. Meditationen på scenen 

Det foregår i mødelokaler ikke på scenen. Vi vil være der og hjælpe med at gøre klar. 

Sarah, Jeanette eller Helle - Thomas spørger dem. Ellers gerne Vibeke. 

Peter har spurgt om to indslag, men ikke fået svar. 

7. Næste mødedato 

Peter skriver rundt 

8. Evt. 



a. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook 

Vi vil spørge Vibeke om at lave interview/reportage med Sarah, Jeanette og/eller Helle om 

deres aktiviteter for åndeligt søgende. 

Ide Thea som laver Christfullness for konfirmander. 

Birgit vil i kontakt med Mette på stiftet. 

Alle må meget gerne have øjne og ører åbne. 

b. Peter laver årsrapport og mødes med stiftsrådet. 

 

c. Der er f og r konference 30/3-19. Ingen har tid eller lyst. Peter svarer. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Heini Glistrup 

Bevtoft-Skrydstrup pastorat 

Krügersvej 36 

6541 Bevtoft 

7451 4222 

2622 1322 

phg@km.dk 
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