
Referat - Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Torsdag den 30/8-19, kl 9-12 

Fremmødte: Helle Domino Asmussen, Peter H. Glistrup, Birgit Urd Andersen, Vibeke M. Gregersen, Anne 

Kobberø. 

Afbud: Robert Strandgaard Andersen 

1. Salme og fadervor 

Vi sang nr. 11. 

2. Kort runde, hvor er du lige nu? 

Intet referat 

3. Valg af referent og mødeleder 

Peter Glistrup mødeleder, Thomas Frovin referent. 

4. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

5. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

Note: Ved deltagelse på helsemesse skal vi minde hinanden om, at opmærksomheden skal være på 

messegæsterne - og det er vigtigt at huske på ved det indledende møde. 

6. Planlægning af Messedeltagelse i Vejle 7-8/3-2020 

Vi ønsker at have få, enkle og gode ting, man kan prøve, og som kan være samtalestartende. Vi ønsker at 

være i personlig kontakt. 

Helle har en idé om Guds skrivebord, hvor man kan lægge sine tanker og bønner. Hun arbejder videre med 

det. Vibeke har malerier af Kristi ansigt, som kan bruges som blikfang - hun tager dem med ved næste møde. 

Vi drøftede mulighederne for afskærmning, som stadig skal overvejes ifm forbøn. Det er også en ide med en 

bibelkrukke og bibelkrukkevers fra Bibelselskabet, eller foto-serie fra Vor Frelsers kirke, som Vibeke 

undersøger. Evt. mulighed for at plante et frø. 

 

Vi drøftede muligheder for at holde foredrag - fordele og ulemper ved at lave større eller mindre 

arrangementer ift deltagelse.  Der er en idé om nadvergudstjeneste, og at de bønner, som er skrevet på 

standen, bliver bedt der. Vi kunne evt. også tilbyde kropsmeditation, bøn i bevægelse el. lignende.  

 

Der er landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2020 om søndagen d. 8. marts, og det kan give 

udfordringer ift bemanding af standen. Vibeke kontakter provsten ang. deltagelse på messen.  

       6.  Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook 

 

Vi skal fortsat huske at dele ting på Facebook når vi opdager dem. Birgit skriver til stiftsmagasinet om 

messedeltagelsen. Thomas arbejder videre ift Christfulness for konfirmander. 

7. Kursus på FUV  



Der arbejdes videre. 

8. Besøg ved provstikonventer 

Peter har skrevet ud til alle provstier, og vi håber, at kunne blive inviteret med til provstikonvent i hvert fald 

et sted - og tilbuddet står stadig ved magt i alle provstier. Vi skriver til provsterne igen til foråret 2020 for at 

gøre opmærksom på os selv.  

9. Netværksskabelse 

Der bliver arbejdet på en national inspirationsdag. Vi håber på en det bliver i 2020 - det nås ikke i 2019.  

10. Næste mødedato 

Peter skriver ud om datoer.  

11. Evt. 

30.08.2019 Thomas Frovin 


