
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det 

nyspirituelle  

Referat fra mødet torsdag den 31/11-18, kl 9.30-11.30 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Tilstede: Helle Domino Asmussen, Birgit Urd Andersen, Vibeke Maagaard 

Gregersen, Anne Kobberø, Peter Glistrup, Robert Strandgaard Andersen, Thomas 

Frovin 

1. Salme og fadervor 

2. Kort runde, hvor er du lige nu? 

3. Valg af referent og mødeleder 

a. Peter er mødeleder, Thomas referent. 

4. Godkendelse af dagsorden 

a. Dagsordenen blev godkendt. 

5. Samtale om bogen ”Tro i mødet” 

a. Det er fortsat en bog, der fortjener større udbredelse.  

6. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

a. Vi samlede op. 

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

a. Vi ønsker at fokusere på Vejle, da der er en række aktiviteter i og 

omkring Vejle, som rummes af udvalgets felt.   

b. Penge er ikke et problem – den dyreste stand står i 3375 kr for en 

weekend - http://www.energienicentrum.dk/vejle/standplan/ . 

Messen ligger lørdag fra 10-17 og søndag 10-16. 

c. Vi kan få hjælp fra messeudvalget i Kbh stift.  

d. Flere af udvalgets medlemmer kunne tænke sig at deltage. Vi kan 

godt forestille os lokale præster deltage, men skal nok i gang med 

at snakke med dem.  

e. Vi som udvalg laver aftalen, men det giver mening at det er 

lokale præster, der er tilstede, og det vil vi gerne opmuntre til. Vi 

ønsker, at provstiets præster, ansatte og frivillige udfordres til at 

være med, og vi vil tale med provsten om den gode vej til dette - 

Vibeke taler med provsten. Peter tager initiativ til et skriftligt 

oplæg, og bestiller standen via linket oven over. Thomas deler 

http://www.energienicentrum.dk/vejle/standplan/


erfaringer fra messedeltagelse, og står til rådighed. Det er godt at 

have konkrete ting at dele ud af og give folk med hjem. Det er en 

god ide med en fælles forberedelsesaften. Det er også muligt at vi 

byder os til med et foredrag eller en gudstjeneste – evt. noget af 

det, der sker lokalt såsom Skumringsmeditation eller Taizé-

meditation. Flere ideer meldes tilbage til Thomas. 

8. Kursus på FUV  

a. Thomas arbejder videre. 

9. Besøg ved provstikonventer 

a. Det ligger stille for nu – vi fokuserer på Vejle. 

10. Netværksskabelse 

a. Peter arbejder videre med det. Netværk betyder ikke være mere 

stilladseret end som så – måske bare en samtale, vi inviterer til.  

11. Næste mødedato 

a. Peter tager initiativ til at finde en dato. 

12. Evt. 

 

Referent: Thomas Frovin 


