
 

 

Referat fra Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  
24.08.17. kl 9-12. 
Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 
 
Deltagere: Helle Asmussen, Vibeke M. Gregersen, Birgit Urd Andersen, Robert S. Andersen, Peter 
Glistrup, Thomas Frovin 
 
1. Kort runde 
2. Salme og fadervor 
3. Valg af referent og mødeleder 
4. Dagsordenen blev godkendt 
5. Oplæsning af referat og siden sidst 
6. Orientering fra F&R v. Birgit 
7. Drøftelse af udvalgets fremtidige virke 
8. Fordeling af evt. opgaver 
9. Næste mødedato 
10. Evt. 
 
ad 1. Intet referat 
 
ad 2. Vi sang DDS 677 
 
ad 3. Vibeke blev mødeleder, Thomas referent 
 
ad 4. Dagsordenen blev godkendt. 
 
ad 5. Vi kan få et seminar på stiftsdagen d. 17.03.18. hvis vi spørger pænt. Robert sidder med i 
komiteen. 
Der er stadig langt til overnatning på klosterruten mellem Immervad og Kliplev.  
 
ad 6. Vi kiggede på handingsplanen for F&R til 2020.  
 
Der er stadig et stort fokus på asylanter og kulturmøde, samt religionsmøde forstået som mødet 
mellem kristendom og islam. Men der er også i handlingsplanen mulighed for at vi som udvalg til 
stadighed byder ind med vores felt, f.eks. i forhold til F&Rs ønske om at se forskellige handlinger 
udført under særligt de to første pejlemærker i handlingsplanen. Vi talte om, at vi måske 
repræsenterer et religiøsitetsmøde mere end et religionsmøde. 
 
Vi har mulighed for at pege på interessenter, der arbejder med vores felt, såsom I Mesterens Lys 
og Areopagos, IKON, Jette Dahl - men også lokale folk, der har erfaring med vores felt.  Der tales 
om læringsforløb i handlingsplanen - har vi noget at tilbyde? 
 
Der er møde 13. september. Birgit har, som sædvanligt, 90 sekunder til at orientere med 
inspiration fra udvalget her. Birgit og Thomas taler sammen om hvad vi tager med i begyndelsen 
af september. 
 
ad 7. Vi er en tænketank ift forskellige steder i Stiftet. Vi vil netværke og inspirere de, der allerede 
er i gang med møder, og finde kanaler til at inspirere folk til at gå i gang med at facilitere møder. 
Godt at spørge lokalt om hvor Helligånden virker som en igangsætter for en erfaringsudveksling. 
 
Stiftsdagsseminaret giver os mulighed for at få folk i tale.  
 
Kan vi få FUV til at udbyde et kursus om vores felt - mødet med det nyspirituelle? 
 



 

 

 
 
ad 8.   
 
Thomas udarbejder et ressourcekatalog til Birgit fra Areopagos inden 13. september. Birgit og 
Thomas taler sammen om hvad vi ønsker at bringe på F&R-mødet i begyndelsen af september. 
 
Vibeke vil prøve at få Jette Dahl til at skrive lidt ned om sine erfaringer. Hvad har hun oplevet i 
mødet med de nyåndelige? Hvilken erfaring står hun tilbage med? Hvor står arbejdet med dette 
møde lige nu? Kan man få Jette til at lave nogle case stories med udgangspunkt i hendes 
erfaring? Hvordan kom mødet i stand med det enkelte menneske? Hvilken tolkning af disse 
møder står hun tilbage med? 
 
Robert finder ud af om vi kan få et seminar på stiftsdagen. 
 
Birgit fortsætter sit gode arbejde i F&R. 
 
Peter snakker med FUV om muligheden for et kursus - Helle tager også en snak.  
 
Alle er velkomne til at opdatere vores liste om aktiviteter i stiftet indenfor vores felt. Helle 
undersøger muligheden for at skrive rundt til sognene om aktiviteter. 
 
ad 9.  Peter skriver ud om næste mødedato. 
 
ad 10. Intet at notere. 
 

24.08.17. 
Thomas Frovin, referent 


