
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Møde torsdag den 29/5-20, kl 9-12 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

 

1. Salme og fadervor 

2. Kort runde, hvor er du lige nu? 

a. Vi talte bl.a. om Julian af Norwich: Kærlighedens åbenbaring. Boedal. 

3. Valg af referent og mødeleder 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

a. Godkendt 

6. Evaluering af Messedeltagelse i Vejle  

a. Præsterne som deltog på standen havde en meget positiv oplevelse. Der var gode 

samtaler med nogle gæster og en del af de andre standholdere. De synes standen 

var rigtigt god. Det var godt, at der var noget man kunne ”prøve” og at den var 

udsmykket med et tydeligt udtryk.  

i.Elsebeth: god stand, især plakaterne og korsets træ, signalerede åbenhed, 

der var få samtaler, men  mødet med de andre stande var givende, kan vi 

henvise til retræter mm. udenfor stiftet? 

ii.Tove: god oplevelse, mange glade for at se folkekirken til stede, mange gode 

samtaler med de andre standholdere. 

iii.Bjørn: ikke så mange pga. Corona, vigtigt at vi er der, flot stand, gode 

aktiviteter. 

iv.Vibeke: det tog tid at få korset med mere på plads fredag, vigtigt med 

stærke opstillere 

v.Helle DA: vi anvendte erfaringer fra sidste år. Det var lidt uklart hvem der 

bestemte hvad ved opstillingen om fredagen, der skal være nogen som har 

kræfter til at flytte tingene, der er et stort behov for at blive set og hørt 

vi.Thomas: vi skal huske at aftale nedpakningen klart, dejligt at se de lokale 

præster i samtale med mennesker 

vii.Birgit: meditationen var kun med 1 deltager, hvad gør vi med det? Vi vil 

overveje samtalemøde 



viii.Anne: mange ville snakke især om coronaen, samtalerne er vigtige, skulle vi 

måske invitere til en rundbordssamtale i stil med dødscafe i stedet for en 

meditation 

b. Der er jo også helsemesser i Gram og Rødekro. Kan vi sætte noget i gang der? 

Hvordan får vi engageret lokale kræfter? 

c. Vi vil overveje at lave et underudvalg som tager sig af Vejle messen. 

7. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook 

a. Vi vil lave en reportage fra messedeltagelsen. 

b. Præster skal have hjælp til at møde mennesker i sjælesorgen og hjælp til at 

formulere os i prædikener, så der er svar på de nyreligiøse tankemønstre. Det 

handler om at forstå tankemønstre og narrativer. Vi vil arbejde på at få udgivet et 

dokument om kirkens møde med det nyspirituelle som en vejledning for præster fx 

om begravelsestaler til mennesker som tænker i karma, reinkarnation mm. Kunne 

man forestille sig at nogen kunne få tjenestetid til at løfte den opgaver? 

c. Vi har en udfordring med at man kan misforstå det sådan at vi arbejder med en 

bestemt anden religion. Vi ønsker at fokusere på den brede befolknings 

tankmønstre. Måske vi skal tale om folkereligiøsitet. 

8. Kursus på FUV  

a. Vi vil arbejde på selv at lave et kursus for præster. Vi kan drøfte det med stiftsrådet 

den 9/6. 

b. Der holdes temadage for præster. Kunne en af dem handle om kirkens møde med 

det nyspirituelle?  

9. Besøg ved provstikonventer 

10. Netværksskabelse 

11. Næste mødedato 

12. Evt. 

a. Peter, Birgit og Thomas taler med stiftsrådet den 9/6 kl 9.50-10.20 på stiftet. 

 


