
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  
Referat fra møde 05.02.16. hos Birgit Urd Andersen, Kolding 

 

Tilstede: Peter Glistrup, Vibeke M. Gregersen, Søren Due, Birgit Urd Andersen, 

Thomas Frovin 

Afbud: Margaret Hammer 

 

1. Tidebøn ved Birgit 

 

2. Kort runde: hvad er du optaget af lige nu? 

 

3. Valg af referent og mødeleder 

 

Thomas Frovin referent. Vibeke Gregersen mødeleder. 

 

4. Godkendelse af dagsorden 

 

Pkt. 5 ændres til “godkendelse af referat fra sidste møde”. 

 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

6. Orientering fra Folkekirke & Religionsmøde ved Birgit 

 

Birgit informerede. 

 

● Der er sat gang i en samtale om åndelighed i forskellige institutioner såsom 

børnehaver osv. Det kan blive et indspark til os som stiftsudvalg. 

 

7. Planlægning af ”bordet” på stiftsdagen 

 

Drøftelse af materialer og indlæg på stiftsdagen. Birgit er tovholder, Peter er med. Vi 

stikker næsen frem, og så ser vi på responsen ift næste år. 

 

Ved stiftskonventet skal vi huske at omtale indsamlingen af materialer og events. 

Hvis vi får det sagt tidligt kan vi i løbet af konventet op- og indsamle informationer. 

 

8. Planlægning af inspirationsdag til efteråret 

 

Det bliver d. 29. september i Latinskolen, Haderslev fra 9:30-14:00. 

(Birgit afklarer, om det er i karambolage med kurset i Norge.) Vibeke kan ikke være 

med d. 22. 

 

9.30: Kaffe og drop-ind 



10.00-12.30: “Reinkarnationstroens udfordring ind det sjælesørgeriske rum”. 

● Hvad mener danskerne, når de siger at de tror på Gud - og reinkarnation? 

Hvor krydses klingerne ind i det folkekirkelige? Et praksisorienteret fokus. 

○  Vi beder fordragsholderen identificere to udfordringer til kirken 

● Refleksionsproces i grupper under ledelse af supervisor-uddannede. 

 

12.30-13.00: Frokost 

13.00-14.00: Deling af praksishistorier v. stiftsudvalget (Konfirmand-

pilgrimsvandring & Maria-vandring (Søren), Lectio Divina (Margaret), helsemesser 

(Thomas)) 

 

9. Gennemtænke kortlægning af aktiviteter med henblik på 

erfaringsudveksling 

 

Vi indsamler information om aktiviteter ved stiftsdagen og ved stiftskonventet. 

Vi ønsker en overskrift og kontaktinformationer. 

 

10. Hvem gør hvad? Afklaring af ansvarsområder 

 

Stiftsdagen: Birgit er tovholder og Peter er med. 

Inspirationsdagen: Birgit tager kontakt til den foreslåede. Hvis hun ikke kan spørger 

vi en anden. Søren spørger supervisor. Margaret spørges om at organisere det 

praktiske vedr. stiftsdagen. 

Stiftskonventet: Peter er tovholder, og Søren er med. 

 

11. Næste møde 

 

Peter sender en mail (en doodle). Fredag kl. 9:00-12:00 er et godt tidspunkt. 

 

12. Evt. 

 

Drøftelse om udvalgets sammensætning og evt. nye medlemmer. 

 

13. Tidebøn ved Birgit 

 

14. Fotografering af Birgit til stiftets hjemmeside 

 

Referent: Thomas Frovin 

Redaktør: Peter Glistrup 

 


