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Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  
 
Referat fra møde den 20/11-15 kl 9-13 hos Birgit Urd Andersen, Bramdrupdam  
 
Tilstede:  
Birgit Urd Andersen 
Søren Due 
Peter Glistrup 
Margaret Hammer 
Vibeke Gregersen  
Thomas Frovin 
 
1. Tidebøn ved Birgit.  
Med udgangspunkt i salme 121 og Johannes 3, 16. 
 
2. Velkomst v Peter.  
4. Hvem er vi? Præsentationsrunde.  
3. Valg af referent.  
Thomas Frovin blev valgt. 
 
4. Kommentarer til referat fra mødet 08.04.15. 
Vi er et nyt udvalg, og læste derfor referatet igennem. 
 
Vi drøftede udvalgets sammensætning i forhold til stiftets geografi. Vi talte om, at vi 
fortløbende ønsker stiftets geografiske spredning afspejlet i udvalget. 
 
Vi har mulighed for at skrive til Stiftets kommunikationsmedarbejder Birthe 
Jørgensen med 10 ord om baggrunden for at være med i udvalget til hjemmesiden, så 
fremt vi ønsker ordlyden på hjemmesiden ændret. Alle tjekker lige, om 
informationerne på hjemmesiden er korrekte. 
 
Folkekirke & Religionsmøde (F&R): Birgit informerede.  
 
Der er bestyrelsesmøde fire gange om året. Alle stifter er repræsenterede; Haderslev 
ved Kirsten Mynster og Birgit, foruden biskoppen, der dog deltager som 
repræsentant for bispekollegiet. F&R ledes af generalsekretær Kåre Schjelde. Der 
drives et sognelæringsnetværk med fokus på udvikling af praksisorienterede 
læringsmiljøer. En ny rapport kaster lys på at behovet for at uddanne fremtidens 
præster bedre til religionsmøde.  
 
Siden 2010 har der været et fagligt netværk for mødet med samtidsspiritualitet.  
Vi ønsker at finde ud af hvem, det er, og hvad de laver. Birgit og Thomas prøver at 
udrede dette. 
 
Vi havde en samtale om udvalgets relation til F&R.  
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Birgit siger, at vi skal være opmærksomme på, hvad der sker, og hvor vi må forholde 
os i udvalget til, at der er forskellige ‘skoler’, diversitet og dermed divergerende 
holdninger indenfor kristen spiritualitet.  
 
Birgit foreslår, at vi arbejder for at synliggøre de mange forskellige tilbud, der findes. 
Margaret understreger, at vi skal se de forskellige personer og tilbud som ressourcer, 
hvor vi også kan give inspiration og indspil.  
 
Næste møde i F&R handler om at udvikle samarbejde med kommuner på 
mangfoldighedsområdet.  
 
Ny tænketank om kirkelige handlinger og blandede ægteskaber ind i religionsmødet.  
Vi talte om at vi ønsker et fremtidigt møde med netværkskonsulent Jarl Ørskov 
Christensen fra F&R. 
 
Birgit: Det overordnede spørgsmål i forhold til F&Rs aktiviteter er: Hvor er vores 
område? Udvalget gav sin opbakning til, at Birgit er spørgende i forhold til dette! 
 
5. Hvad vil vi? Brainstorm over mulige initiativer.  
Vi ønsker at være opmærksomme på Stiftsdagen.  
Vi kan ikke nå at sætte noget større i værks til 2016,  som falder d. 06.02.16.  
 
Vi talte om, at ét stort arrangement hvert andet år ville være godt. 
 
Søren foreslår, at lave et katalog over tilbud á la “Livet om at gøre”. Der findes mange 
forskellige tilbud - det passer til kommissoriets tale om kortlægning af aktiviteter i 
stiftet. Herefter kunne der ske en erfaringsudveksling på faglig grund med 
udgangspunkt i det, der allerede foregår. Vi drøftede, hvordan en sådan kortlægning 
praktisk vil kunne lade sig gøre. Peter og Søren arbejder på en mail til sognene via 
stiftet. Hvordan får vi andre kirkelige aktører med her? Vi skal være opmærksomme. 
 
Peter spørger om debatten om reinkarnation er noget, der giver os en mulighed for at 
komme på banen, måske en stiftsinspirationsdag? Det siges, at 20-30% af 
befolkningen tumler med reinkarnations-tanker. Vi talte om, at der er forskellige 
former for reinkarnations-tro. Vi vil holde øre og øjne åbne for hvem, det kunne være 
interessant at invitere til en sådan temadag.  
 
6. Hvad skal vi? Udvalgets kommissorium og formål 
Udvalgets kommissorium blev godkendt af stiftsrådet i 2014. En ikke-kanoniseret 
udgave fandt vej til hjemmesiden, og dette beklagedes.  
 
På hjemmesidens liste over stiftsudvalg vil vi gerne stå i samme gruppe som F&R, 
kaldet “Kirke og Samfund”. Peter kontakter stiftet om dette. 
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Vi gennemgik kommissoriet og havde flg. rettelser/kommentarer (se også 
vedhæftede opdaterede version af udvalgets kommissorium). 
 
Under “Formål”: 
 

At styrke Folkekirkens møde med andre religioner og andre livstydninger 
end den kristne i åbenhed og respekt. 
 

revideres til 
 

Med udgangspunkt i den kristne tro at styrke Folkekirkens møde med andre  
religioner og livstydninger i åbenhed og respekt.  

 
Under “Udvalget skal”: 
 

Tilskynde til erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere,   
menighedsråd, organisationsansatte og frivillige 

 
revideres til 
 

Tilskynde til erfaringsudveksling mellem præster, kirke- og 
kulturmedarbejdere, menighedsråd, organisationsansatte og frivillige. 

 
og 
 

Understøtte initiativer i sogne og provstier , målrettet de nyspirituelle. 
 
bliver til 
 

Understøtte initiativer i sogne og provstier, målrettet de 
nyspirituelle/åndeligt søgende. 

 
 
Under “Udvalget arbejder med”: 
 

At motivere og inspirere til mødet med mennesker med anden religion eller  
andre livstydninger 

 
slettes. 
 

At udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med 
mennesker, der ikke har kristentro som klangbund i deres liv, eller som 
ønsker at revitalisere deres kristne tro og praksis. 

 
bliver til 
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At udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med 
mennesker, der ikke har kristentro som klangbund i deres liv, eller som 
ønsker at vitalisere deres kristne tro og praksis. 

 
og 
 

På sigt at kortlægge nyspirituelle tiltag i stiftets sogne og provstier og 
løbende ajourføre stiftsrådet om dette. 

 
bliver til 
 

På sigt at kortlægge relevante tiltag arrangeret i folkekirkeligt regi, og 
løbende ajourføre stiftsrådet om dette. 

 
og 
 

At arrangere og deltage i undervisning, inspirationsdage, konferancer og 
grupper med fokus på kirkens møde med det nyspirituelle. 

 
bliver til 
 

At arrangere og deltage i undervisning, inspirationsdage, konferencer og 
grupper med fokus på kirkens  møde med det nyspirituelle. 
 

og 
 

At varetage kontakten til ”Folkekirke og Religionsmøde” 
 
bliver til 
 

At samarbejde med  ”Folkekirke og Religionsmøde” 
 
Vi ønsker det reviderede kommissorium godkendt på førstkommende 
Stiftsrådsmøde. 
 
7. Hvad gør vi? Beslutning om vores første initiativ(er).  
Peter og Søren går videre med arbejdet med at indhente oplysninger om relevante 
aktiviteter indenfor vores område i stiftets sogne. 
Birgit er tovholder for “vores bord” ved Stiftsdagen i Haderslev 06.02.16. Vi ønsker 
at bruge denne dag til indhentning af information om aktiviteter i stiftet, men også 
tilbyde materialer af forskellig art. 
Birgit og Thomas forsøger at finde ud af hvad F&Rs faglige netværk om 
samtidsspiritualitet handler om. 
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Margaret undersøger hvornår der kunne være plads til et arrangement i vort regi i 
Haderslev i efteråret. 
 
8. Hvem gør hvad? Afklaring af ansvarsområder.  
Notéret med fed er ansvarsområderne i referatet. 
 
9. Næste møde.  
Peter sender en doodle.  
Budgetønsker skal sendes ind senest februar 2016. 
 
10.Evt.  
Peter og Birgit refererede fra stiftsudvalgsmøde-møde. Udvalgene er tænkt som 
udviklingsgrupper. Vi kan påvirke hvad der sker i stiftet fremover. Vi kan knytte til 
ved Folkekirke & Religionsmøde. 
 
11.Tidebøn ved Birgit.  
12.Fotografering til stiftets hjemmeside 

 
ref. Thomas Frovin 21.11.15. 


