
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Referat af møde den 20/5-16 kl 9-12  

hos Birgit Urd Andersen, Januarvænget 8, Bramdrupdam 

 

1. Tidebøn ved Peter Fra Magnus Malms ”Tidebønner” Boedal Forlag 

2. Kort runde: hvad er 
du optaget af lige nu? 

 

3. Valg af referent og 
mødeleder 

Peter er referent, Vibeke er mødeleder 

4. Godkendelse af 
dagsorden 

Ok 

5. Godkendelse af 
referat 

Birgit havde en rettelse til pkt 6: ”Birgit rejste et spørgsmål 
om brug af Yoga, mindfulness mm. i i forskellige 
institutioner såsom børnehaver mv.” 

6. Orientering fra 
Folkekirke & 
Religionsmøde ved 
Birgit 

Vi vil overveje at invitere Jarl til et af vore kommende 
møder. Hvad skal vi tale med ham om? 

7. Planlægning af 
inspirationsdag til 
efteråret, herunder 
økonomi 

Vi vil servere rundstykker og kaffe ved ankomst. 
Birgit spørger ”husmoderen” i Hammelev om hun kan 
hjælpe med forplejning. Vi budgetterer med 90 kr/pers for 
rundstykker, kaffe, frokost med øl/sodavand. 
Lokalerne er til max. 50 personer især pga. 
gruppesamtalerne. 
Birgit kontakter Birthe og får annonceret dagen i stiftets 
kanaler. 
Peter søger for reklame på stiftskonventet. 
Målgruppen er: præster, ansatte især kirke- og 
kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og andre 
frivillige i menighederne. 
Birgit afklarer den endelige tekst med Viggo og laver et 
program. 
Peter laver økonomi-ansøgning til stiftsudvalget: 

Hammelev sognehus leje 1000 kr 

Forplejning 50 personer a 90 
kr 

4500 kr 

Foredragsholder Viggo 
Mortensen, honorar: 5000 + 
Færge: Søby-Fynshav: 389 + 
Kørsel: 200 km a 3,81: 762. 

6161 kr 

3 supervisorer, honorar: 1000 4500 kr 



kr. i + kørsel: højst 500 kr. 
hver 

I alt 16161 kr 

 
 

8. Planlægning af 
reklame på 
stiftskonventet 

Peter fortæller og deler sedler ud. 
Der er landemode den 9/9. Der vil vi også dele invitationer 
ud. 

9. Videre planer for 
kortlægning af 
aktiviteter med 
henblik på 
erfaringsudveksling 

Birgit renskriver og rundsender listen fra stiftsdagen. 

10. Hvem gør hvad? 
Afklaring af 
ansvarsområder 

 

11. Næste møde Peter sender forslag til et møde inden inspirationsdagen. 

12. Evt Vi vil overveje at stå for et foredrag på stiftsdagen. Enten 
holde det selv eller være værter. 

 

I, som ikke kommer til stiftskonventet er velkommen til at tage materiale med til 

vores møde. 


