
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Referat fra mødet torsdag den 15/3-18, kl 9-12 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Deltagere: Vibeke Maagaard Gregersen, Birgit Urd Andersen, Robert Strandgaard Andersen, Peter Glistrup, 
Thomas Frovin 

Afbud: Helle Domino Asmussen 

1. Kort runde, hvad er du optaget af lige nu? 
2. Salme og fadervor 
3. Valg af referent og mødeleder 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Oplæsning af referat og siden sidst 

Organiseringen i andre stifter er anderledes end i Haderslev. I Aalborg er F&R-udvalget fokuseret på det 
nyspirituelle felt. I København, Roskilde og Helsingør stifter er et fælles messesamarbejde om at deltage 
på Krop-Sind-Ånd-messe. 

Udvalgets indstilling til repræsentant i F&R-bestyrelsen er ikke blevet valgt.  

Vi ønsker fortsat at fokusere på produktion af artikler til vores hjemmeside.  

Vi glæder os til at se resultatet af samarbejdet med Areopagos om et kursusforslag til FUV.  

Der er noget spændende på vej i Hover indenfor vores felt. 

6. Orientering fra Robert om hans arbejde i Stiftsrådet 

Robert orienterede. Haderslev stiftsråd står for national stiftsrådsdag, som får et missionalt sigte. Vi 
glæder os fortsat over vort seminar på stiftsdagen, som 30 deltagere har valgt. 

7. Orientering fra ”Folkekirke & Religionsmøde” ved Birgit 

Biskoppen har besluttet, at vores udvalg ikke længere skal være repræsenteret i bestyrelsen for F&R. Vi 
noterer, at vort felt stadig er under behandling i F&R-regi, bl.a. med et læringsforløb om yoga.  

Vi tager beslutningen til efterretning, og siger ja tak til et møde med biskoppen. Vi vil gerne have afklaret 
vores relation til F&R, og tale om udvalgets fremtidige arbejde. Peter aftaler dato med biskoppen, og det 
bliver så også datoen for vort næste møde.  

8. Stiftsdag i Haderslev lørdag den 17. marts 2018. 

a. Seminaret med Thomas Frovin og Louise Holmen 

Udvalget er vært på seminaret. Vi må lige huske at understrege for deltagerne, at Viggo ikke 
kommer. Louise har 30 minutter, Thomas 15 – og så er der tid til samtale. Peter byder 
velkommen, præsenterer udvalgets virke – husk hjemmeside og Facebook. Udvalgets 



medlemmer præsenteres med navns nævnelse. Peter tager sin computer med. Vi ønsker, at folk 
præsenterer sig med navn når de siger noget.  

Vi ser frem til gode samtaler på seminaret.  

b. Standen i hallen  

Thomas tager materiale, bøger, foldere o. lign. med. Husk crossyoga. Birgit tager foldere med om 
Skovhus-retræten. Thomas printer materiale fra hjemmesiden til inspiration, laver et skilt. 
Henviser til hjemmeside og Facebook-side. 

8. Drøftelse af udvalgets fremtidige virke 

Vi holder et møde med biskoppen, og ser frem til det. 

a. Inspirerende artikler til deling 

Vi fortsætter med at dele artikler til hjemmesiden og facebook. Nyheden er ikke det, der foregår 
lokalt, men at tingene nu begynder at blive samlet – ressourcer og informationer om, hvad der 
foregår indenfor vores felt i Haderslev. Det er det, der er det nye. 

b. Tilstedeværelse på messer 

Der findes et par steder i Haderslev stift, hvor der er helsemesse – Gram slot i sidste weekend i  
januar, og i Vejle i første weekend i marts. Er der en opgave i dette for vores udvalg – måske i 
Gram i samarbejde med Ribe stift? Vi kan evt. låne udstyr i Kbh og få inspiration fra stiftspræst 
Niels Underbjerg. Måske der er pilgrimsfolk, vi kan trække på også. 

9. Næste mødedato 

Peter skriver når biskoppen har meldt tilbage – vi vil gerne mødes inden sommerferien. 

10. Evt. 

Skal vi købe en hjemmeside? 

Robert må gerne sende sit speciale rundt. 

Skal Facebook-siden omdøbes? Det vil vi overveje. Ligeså med udvalgets navn. 

 


