
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Referat af mødet den 24/1-17, kl 9-12  

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Tilstede: Vibeke Gregersen, Birgit Urd Andersen og Peter Glistrup 

Afbud: Thomas Frovin (pga sygdom) 

 

1. Salme og Fadervor  

2. Kort runde: hvordan 
går det og hvad er du 
optaget af lige nu? 

 

3. Valg af referent og 
mødeleder 

Vibeke mødeleder. 
Peter referent. 

4. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

5. Oplæsning af referat 
og siden sidst 

Rettelse: Vi vil overveje, hvordan vi optimerer 
samarbejdet med Folkekirke og Religionsmøde. 
Rettelse: Birthe bør noteres. 
Peter går videre med at få Viggo Mortensen på 
programmet på stiftsdagen. 
Vi vil arbejde på at skrive historier til stiftets 
nyhedsmail og hjemmeside. 
Ved en fremtidig inspitaionsdag skal vi huske 
erfaringerne fra den aflyste dag. 
Thomas arbejder videre med at kortlægge 
organisationer og personer, som er relevante 
ressourcer indenfor vores område i stiftet. Vi vil 
have dette på dagsordenen næste gang. 
Alle har noteret aktiviteter i dokumentet. 
Søren Due har meldt sig ud af udvalget af 
personlige årsager. 
Vi har svaret F&R. 
 

6. Orientering fra 
Folkekirke & 
Religionsmøde ved 
Birgit  

Birgit fortalte om F&Rs arbejde med 
handlingsplanen. Man har fomuleret nogle 
målsætninger, som skal konkretiseres i 
handlingspunkter. Birgit deltog i en brainstorm 
om det og sender referatet til os. 
Vibeke ønskede sig fremover at få tilsendt 
materialer fra Birgit inden vores møder. 



 

7. Formulering af 
årsrapport 2016 

Vibeke begynder, alle bidrager og Peter afrunder. 

8. Kortlægningen af 
aktiviteter 

Måske vi skal genoverveje kriterierne for hvilke 
arrangementer de kommer med på listen. 
Vi vil hellere have for meget end for lidt med. 
Formålet er ikke at bedømme "kvaliteten" i 
arrangementerne men at komme i kontakt med 
alle de kirker og personer i stiftet som har 
interesse for vores felt. 
Vi vil til næste gang overveje kategorisering af 
aktiviteterne. Man kan inddele efter målgruppe 
eller form/indhold. 
Ideer: pilgrimsvandring, meditative 
gudstjenester, bibelmeditationer, 
spiritualitetskurser/grupper, mm. 
Måske mangler nogen: fx Åben/nat-kirke - hvor 
er der det? 
Tilbud om åndelig vejledning - hvad med det? 
Vi er glade for at have samlet listen og skal finde 
ud af hvordan kan bruges. 
Peter informerer alle relevante på vores liste om 
pilgrimsdagen. 
Hvilke kirker har tilbud til hærvejs vandrere? 
Vibeke vil spørge Elisabeth Lidell. Det kan komme 
med på kortlægningslisten. 

9. Drøftelse af udvalgets 
fremtidige virke  

Vi vil lade vores fremtidige virke udspringe af 
kortlægningen. Det vil betyde at fremtidige tiltag 
bliver mere handlingsorienterede. 
Vi vil ikke arrangere noget i 2017 pga. 
reformationsjubilæet, men vil i gang med at kigge 
frem mod 2018. 
Vi vil fortsat overveje om vi kan facilitere at 
Folkekirken var til stede på helsemesser i Stiftet, 
fx i Gram eller Vejle. 

10. Hvordan får vi 
interesserede og 
kvalificerede nye 
medlemmer? 

Vi kan se efter medlemmer udfra vores 
kortlægning. Vi kan se på kategorierne for at 
finde nogle som repræsenterer. 
Det vil være godt med mindst en præst mere. 
Forslag: Birgit og Vibeke spørger nogle konkrete 
personer, og Birgit beder Provsten i Aabenraa og 
Sønderborg om mulige kandidater til udvalget 

11. Facebooksiden Vibeke skal sættes i forbindelse med 
facebooksiden (Birgit) 
Vi vil annoncere og omtale så mange 



arrangementer som muligt i Haderslev Stift i 
folkekirkeligt regi, som er særligt relevante for 
åndeligt søgende. 
Hvordan kan vi bruge listen over aktiviteter - skal 
alle spørges forinden? 

12. Hvem gør hvad? 
Afklaring af 
ansvarsområder 

 

13. Næste mødedato Birgit melder ud når nye medlemmer er afklaret. 
Vi finder en dato over email. 
Peter spørger Thomas om mulige formiddage. 

14. Evt Samling for alle stiftsudvalgene med biskoppen. 
Ingen af os kan desværre. 
Der er en pilgrimsdag på Næsset 30/4. Vi ved ikke 
om vi kan være repræsenteret. 
Konferencen i Stavanger. Peter søger 
stiftsudvalget om at Birgit kan komme med og 
ringer og hører om mulig beslutning inden 1/2. 
Søren Due går ind i pilgrimsvandringen på 
klosterruten. Vi vil omtale den på facebooksiden. 

 

 

Referent:  

Peter Heini Glistrup 

Bevtoft-Skrydstrup pastorat 

Krügersvej 36 

6541 Bevtoft 

7451 4222 

2622 1322 

phg@km.dk 
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