
Referat fra Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

torsdag den 20/5-21, kl 9-12 i Simon Peters kirke, Kolding 

Fremmødt: Vibeke Maagaard Gregersen, Birgit Urd Andersen, Jeanette Boye Kønig, Helle Domino 
Asmussen, Anne Kobberø, Robert Strandgaard Andersen, Peter Glistrup, Thomas Frovin 

 

1. Velkomst og kort præsentationsrunde 

En særlig velkommen til udvalget til Jeanette. 

2. Valg af referent og mødeleder 

Thomas er referent, Peter mødeleder. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

4. Gennemgang af referatet fra sidste møde 
5. Messedeltagelse 

Vi drøftede udvalgets opgave ift at inspirere til messedeltagelse. Vi skal ikke bære 
bemandingen på messerne, men ønsker at inspirere til, at præster og lokale kirkefolk 
finder vej til at deltage med en stand på messerne. 

a. Vejle 5.-6. marts 2022 

Messen i indeværende år blev aflyst. Vi er med igen næste år. Måske vi også ved 
forberedelsesmødet inden næste år skal tale lidt om, at vi er en af flere stande med 
kirkeligt præg. Vi skal huske at lægge mærke til, om vi bliver inviteret til en middag for 
standeholderne. 

b. Haderslev 

Der er en messe i februar i Harmonien, Haderslev d. 19.-20. februar. 
https://messeforalternativbehandling.dk/sydjylland-2022/ 
Peter og Robert taler med de lokale provster, og vi tager det op på næste møde. Ved evt. 
opbygningen af stand på deltagelse vil vi bruge erfaringer og kræfter fra udvalgets 
deltagelse i Vejle. 
 

c. www.spirituelmesseportal.dk 
 
Peter orienterede. 
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6. Valggruppe på stiftsdagen 19/3-22 

Valggruppen fra 2020 gentages, med pastor Jakob Legarth og Thomas Frovin. Tovholder 
er Thomas. 

7. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook-siden 

Vi ønsker fortsat at der skal være garanti for det teologiske arbejde bag de forskellige tiltag, 
der omtales på inspirationssiden. Vi ønsker, at artiklerne også kaster lys over den 
teologiske refleksion, der foregår, og drøftede hvordan dette kan sikres.  
 
Facebook-siden linkes der nu til fra stiftets forside.  
Vi skal huske at linke på Facebook til artiklerne på stiftets hjemmeside. 
 
Vi vil gerne mødes med en fra stiftets kommunikationsafdeling for at høre om muligheder 
og strategier. 
 
Jeanette og Helle skal sende billede og info til Birgit til hjemmesiden, men alle må 
gerne lige tjekke deres info på https://www.haderslevstift.dk/om-
stiftet/stiftsudvalg/moedet-med-det-nyspirituelle/medlemmer . Evt. ændringer meddeles 
til Birgit. 
 
På et kommende måde læser vi kommissoriet igennem. Birgit har fortsat kontakten til 
stiftet. 
 
Peter har deltaget i et videointerview med stiftets kommunikationsafdeling om udvalgets 
arbejde.  

8. Antologi 

 
Eksistensen har sagt ja til en bog til udgivelse foråret 2022 – vi sigter efter udgivele 
omkring Kristi himmelfart og Danske Kirkedage. Vi skal have spurgt bidragydere om at 
skrive op til 15 sider, som skal sendes til Thomas senest d. 15. oktober. 
 
Thomas laver en beskrivelse af projektet, som kan bruges når vi spørger forfattere. 
 
Peter spørger Birger Nygaard. 
Thomas spørger Marianne Christiansen, Inge Merete Gross og Ole Skjerbæk Madsen. 
Jeanette spørger Ole Raakjær. 
Birgit kontakter Johanne Stubbe Teglbjærg og træffer en beslutning angående delen om 
tro og krop. 
Helle kontakter Arne Maarup og overvejer andre forfatterforslag til kapitlet om de døde. 
Hun melder tilbage til Thomas inden 28. maj, og Thomas sender projektbeskrivelse ud 
senest der. 
 
Forfatterne må skrive 15 sider. Der ydes ikke honorar eller royalties, men bidragyderne får 
hver to eksemplarer af bogen. 
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9. Kursus på FUV (kan udsættes) 

Intet til referat. 

10. Besøg ved provstikonventer (kan udsættes) 

Intet til referat. 

11. Netværksskabelse (kan udsættes) 

Intet til referat. 

12. Næste mødedato 

Peter skriver rundt. 

13. Evt. 
 
Intet til referat. 
 


