
Årsrapport for 2018: 

 
Årsrapport for stiftsudvalg: Stiftsudvalget for mødet med det nyspirituelle  

 

 

Møder i løbet af 2018: 15/3, 26/6 (med formøde med biskoppen), 10/8 og 31/10 

Mål for 2018: Vi vil producere artikler til stiftets hjemmeside om alt, det der findes i 

stiftets sogne som er rettet mod åndeligt søgende. Vi vil forsøge at sætte 

kirkens møde med det nyspirituelle på dagsordenen i så mange 

sammenhænge som muligt (ligesom det i år lykkedes at få et seminar på 

stiftsdagen). Vi vil arbejde på at få arrangeret et FUV-ugekursus om kirkens 

møde med det nyspirituelle/de åndeligt søgende. 

Arrangementer i årets løb: På stiftsdagen i Haderslev lørdag den 17. marts havde vi et seminar med 

Thomas Frovin og Louise Holmen. Det var velbesøgt og meget spændende. 

Vi har produceret en del inspirerende artikler om kirkelige aktiviteter som 

er særligt relevante for åndeligt søgende. Artiklerne ligger på stiftets 

hjemmeside og er blevet delt på udvalgets facebookside: Tro og spiritualitet 

i Folkekirken i Haderslev stift. 

Større beslutninger: Vi har udvidet udvalget med 1 nyt medlem, Anne Kobberø. Birgit Urd 

Andersen har forladt Folkekirke&Religionsmøde.  

  

Mål for kommende år: Vi vil arbejde videre med at få arrangeret et FUV-ugekursus om kirkens 

møde med det nyspirituelle/de åndeligt søgende.  

Planlagte arrangementer 2019: Vi har en stand på Helsemessen i Vejle den 2-3/3 i samarbejde med Vejles 

provst og en del af Vejles præster. 

Budget for 2018: Intet 

Budget for 2019: 3375 kr leje af stand på Helsemessen i Vejle, derudover diverse mindre 

udgifter 

  

Medlemmer af udvalget: Peter Glistrup, phg@km.dk, tlf. 2622 1322 

Birgit Urd Andersen, birgiturd@birgiturd.dk, tlf. 2894 0273 

Thomas Frovin, thomas.frovin@gmail.com, tlf. 4554 8829 

Vibeke Maagaard Gregersen, vibekemaagreg@gmail.com, tlf. 2295 6703 

Robert Strangaard Andersen, rsa@km.dk, tlf. 5042 7987 

Helle D. Asmussen, heda@km.dk, tlf. 7466 2239 

Anne Kobberø, ako@km.dk, tlf. 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

Hele udvalget medvirkede. 

 

Dato: 6/2-19 
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