
Haderslev  S+,sudvalg  for  mødet  med  det  nyspirituelle

Referat	  af	  møde	  den	  8/4-‐15	  kl	  10.15-‐13.00	  hos	  Kirs<ne	  Rasmussen	  på	  Junker	  Stranges	  vej	  4,	  7100	  Vejle

Tilstede:	  Margaret	  Hammer,	  Kirs<ne	  Rasmussen,	  Birgit	  Urd	  Andersen	  og	  Peter	  Heini	  Glistrup

1.
Præsenta<on

Margaret:	  har	  erfaringer	  fra	  et	  anderledes	  kirkeliv	  i	  USA,	  har	  fulgt	  et	  
kursusforløb	  om	  mødet	  med	  nyspirituelle	  med	  bl.a.	  Lone	  Vesterdal	  og	  Elin	  
Skoven,	  er	  kommet	  godt	  i	  gang	  med	  Lek<o	  divina	  i	  Domkirken.

Kirs<ne:	  følger	  et	  netværksforløb	  om	  nyspirituelle	  med	  et	  udvalg	  på	  5	  i	  Vejle,	  
tænker	  på	  ak<viteter	  med	  dem.

Birgit:	  har	  erfaringer	  med	  møder	  med	  behandlere	  med	  nyspirituelle	  tanker,	  er	  
selv	  fysioterapeut	  med	  interesse	  for	  krop	  og	  tro	  –	  terapi,	  har	  fulgte	  
retræteleder	  uddanelse	  på	  Peterss<Xelsen	  i	  Norge,	  har	  fyraXensbøn	  ugentligt	  
-‐	  især	  med	  konfirmander.	  

Peter:	  har	  som	  i	  Bethlehemskirken	  medvirket	  ved	  gudstjenester	  for	  
nysprirituelle,	  er	  begyndt	  med	  enkelte	  pilgrimsvandringer	  og	  medita<ve	  
Taizé-‐andagter,	  elsker	  retræter	  og	  <debønner.

2. Udvalgets	  
historie

Margaret,	  Lone	  og	  Elin	  var	  med	  i	  S<Xsudvalget	  Folkekirken	  og	  Religionsmøde,	  
men	  ville	  gerne	  sammen	  fokusere	  på	  det	  nyspirituelle.	  Derfor	  blev	  vores	  
Haderslev	  S<Xsudvalg	  for	  mødet	  med	  det	  nyspirituelle	  adskilt	  fra	  
S<Xsudvalget	  Folkekirken	  og	  Religionsmøde.	  Margaret	  var	  med	  <l	  at	  dele	  
udvalget.	  Man	  mente	  det	  var	  vig<gt	  at	  adskille	  de	  2	  hovedområder,	  der	  var	  i	  
udvalget:	  mødet	  med	  nyspirituelle	  og	  så	  mødet	  med	  andre	  de	  religioner,	  især	  
muslimerne.	  Det	  sidstnævnte	  fyldte	  angiveligt	  mest	  i	  udvalgets	  arbejde.

Haderslev	  S<Xsudvalg	  for	  mødet	  med	  det	  nyspirituelle	  tog	  eXerfølgende	  
ini<a<v	  <l	  en	  række	  gode	  arrangementer,	  som	  Elin	  har	  beskrevet	  i	  den	  
vedhæXede	  årsrapport.

En	  overvejelse,	  som	  Elin	  og	  Lone	  havde	  ved	  sidste	  møde,	  var	  hvordan	  man	  i	  
højere	  grad	  kunne	  komme	  <l	  at	  inspirere	  sognene	  <l	  selv	  at	  lave	  
arrangementer	  og	  møde	  de	  nyspirituelle.	  De	  oplevede	  gennem	  udvalgets	  
arrangementer	  selv	  at	  få	  et	  sjælesørgerisk	  ansvar	  over	  for	  mennesker,	  som	  
søgte	  <l	  dem	  i	  stedet	  for	  deres	  lokale	  sognepræst	  gennem	  arrangementerne	  i	  
udvalget.



3. Valg	  <l	  
poster	  i	  
Haderslev	  
S<Xsudvalg	  for	  
mødet	  med	  det	  
nyspirituelle

Formand:	  Peter	  Heini	  Glistrup	  (ansvar	  for	  indkaldelse	  <l	  møder	  med	  
dagsorden	  og	  besvarelse	  af	  henvendelser)

Repræsentant	  i	  ”Folkekirken	  og	  Religionsmøde”:	  Birgit	  Urd	  Andersen

Mødeleder:	  Margaret	  Hammer

Referent:	  Kirs<ne	  Rasmussen

Årsrapporten	  er	  vores	  fælles	  ansvar.

4. Aclaring	  
af	  forståelsen	  af	  
udvalgets	  fokus	  
og	  opgaver,	  jfr.	  
s<Xets	  
hjemmeside

Udvalget	  har	  en	  plads	  i	  S<Xssamarbejdet	  Folkekirke	  og	  Religionsmødes	  
bestyrelse	  og	  hører	  således	  under	  dede	  parallelt	  med	  Haderslevs	  s<Xsudvalg	  
Folkekirke	  og	  religionsmøde.

På	  Haderslev	  s<fs	  hjemmeside	  står	  der	  om	  udvalget:

”Udvalgets	  fokus

• at	  styrke	  Folkekirkens	  møde	  med	  andre	  religioner	  og	  andre	  
livstydninger	  end	  den	  kristne	  i	  åbenhed	  og	  respekt

• primært	  at	  rede	  opmærksomheden	  mod	  det	  nyspirituelle.

Udvalget	  skal

• Tilskynde	  <l	  erfaringsudveksling	  mellem	  præster,	  
sognemedhjælpere,	  menighedsråd,	  organisa<onsansade	  og	  frivillige

• understøde	  ini<a<ver	  i	  sogne	  og	  provs<er,	  målredet	  de	  
nyspirituelle.”

Vi	  diskuterede	  om	  vi	  også	  ser	  mødet	  med	  ”andre	  religioner”	  som	  vores	  
område.	  Det	  blev	  vi	  enige	  om	  at	  lade	  stå	  i	  teksten,	  men	  forstået	  sådan,	  at	  det	  
er	  de	  østlige	  religioner,	  som	  jo	  er	  baggrunden	  for	  det	  nyspirituelle.	  Der	  
kommer	  snart	  et	  hindu	  tempel	  i	  Skrydstrup	  –	  måske	  bliver	  der	  anledning	  <l	  et	  
religionsmøde	  der.

Peter	  nævnte	  at	  man	  kan	  overveje	  om	  det	  andet	  udvalg	  ”Folkekirken	  og	  
Religionsmøde”	  burde	  ændre	  navn	  fx	  <l	  ”Mødet	  med	  jøder	  og	  muslimer”.

Vi	  ønsker	  at	  <lføje	  en	  formulering	  <l	  udvalgets	  opgaver	  del	  2	  om	  at	  vi	  også	  
gerne	  vil	  inspirere	  <l	  nye	  ini<a<ver.

Vi	  talte	  også	  om	  kirkens	  om	  møde	  med	  ateisme.	  Det	  er	  ikke	  vores	  felt.	  Måske	  
der	  engang	  skal	  være	  et	  3.	  udvalg,	  som	  tager	  sig	  af	  det?



5.
Formulering	  
foreløbige	  mål	  

Birgit	  uddelte	  et	  ark	  med	  tanker	  om	  udvalgets	  arbejde.	  Vi	  talte	  om	  at	  vi	  gerne	  
vil	  tænke	  Luther-‐jubilæet	  ind	  og	  have	  noget	  om	  Luthers	  spiritualitet	  (uden	  k).

Vi	  talte	  om	  at	  være	  på	  meta-‐plan	  og	  lokalt	  niveau.

Vi	  vil	  gerne	  skabe	  netværk	  og	  vi	  vil	  gerne	  facilitere	  vidensdeling	  mellem	  
sognene	  i	  s<Xet.

Vi	  vil	  begynde	  en	  indsamling	  af	  informa<oner	  om	  hvad	  der	  allerede	  sker	  i	  
sognene.

6.
Brainstorm	  over	  
mulige	  
iværksædelser	  

Kommunika<on:

Det	  vil	  være	  godt	  at	  kunne	  sende	  noget	  ud	  skriXligt	  <l	  mange.

Vi	  ønsker	  at	  lave	  en	  fælles	  kalender	  for	  relevante	  arrangementer	  i	  hele	  s<Xet.	  
Vi	  fores<ller	  os	  en	  side	  på	  facebook.

Vi	  kan	  også	  have	  glæde	  af	  en	  intern	  facebookgruppe	  -‐	  Peter	  opreder.

Kirs<ne	  foreslog	  at	  vi	  laver	  en	  blog	  om	  folkekirkens	  møde	  med	  nyspirituelle.

Arrangementer:

Margaret	  mener	  at	  1	  stort	  arrangement	  om	  året	  er	  godt,	  åbent	  for	  alle	  
interesserede.	  I	  den	  forbindelse	  står	  vi	  med	  en	  udfordring:	  hvordan	  vi	  
kommer	  ud	  <l	  spirituelle	  kredse	  udenfor	  folkekirken?	  (hvis	  vi	  skal	  det).

Vi	  har	  geografiske	  udfordringer,	  pga.	  s<Xets	  størrelse.	  Det	  vil	  være	  svært	  at	  
samle	  deltagere	  fra	  hele	  s<Xet	  ét	  sted.

7. Udvalgets	  
størrelse,	  evt.	  
medlemmer	  fra	  
de	  øvrige	  
provs<er

Vi	  skal	  ifølge	  biskoppen	  gerne	  have	  et	  læg-‐medlem	  med	  og	  gerne	  nye	  
medlemmer	  fra	  et	  eller	  flere	  de	  provs<er	  i	  s<Xet,	  som	  ikke	  er	  repræsenteret.

Kirs<ne	  vil	  spørge	  i	  sit	  netværksforløb,	  og	  spørge	  Jarl	  allerede	  nu	  om	  kontakt	  
<l	  mulige	  interesserede.	  Hvis	  ikke	  det	  giver	  noget,	  vil	  Margaret	  kontakte	  Lise	  
Rind	  fra	  Fredericia	  eller	  Marianne	  Søndergaard	  fra	  Rinkenæs.	  Sidstnævnte	  
deltog	  i	  <dligere	  udvalgsarrangementer.	  Kirs<ne	  spørger	  Jarl	  først.

Margaret	  undersøger	  om	  der	  kan	  findes	  en	  læg-‐person	  fra	  Aabenraa.	  

Vi	  kunne	  også	  spørge	  nogle	  provster,	  hvem	  de	  vil	  foreslå	  fra	  deres	  provs<er.

8. Konkrete	  
henvendelser:	  
Teologi	  i	  praksis	  
og	  nordisk	  
konference	  i	  
Helsinki

Jarl	  Ørskov	  Christensen	  har	  sendt	  os	  informa<on	  om	  et	  ”Teologi	  i	  praksis”-‐
forløb.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  af	  os,	  som	  har	  mod	  på	  at	  gå	  ind	  i	  det.

Jarl	  har	  også	  sendt	  os	  en	  invita<on	  <l	  ”The	  Nordic	  Lutheran	  Folk	  churches	  and	  
New	  Spirituality	  28	  -‐30	  of	  September	  2015	  in	  Helsinki	  Finland”.	  Margaret	  er	  
muligvis	  interesseret	  i	  at	  komme	  med.	  

Peter	  svarer	  på	  henvendelserne.



9. Næste	  
mødedato

Vi	  fores<ller	  os	  en	  mødefrekvens	  på	  3-‐4	  møder	  årligt	  på	  skiX	  hos	  hinanden.	  
Næste	  møde	  skal	  være	  inden	  sommerferien.	  Peter	  laver	  en	  doodle.

10. Evt. Kommunika<onsmedarbejder	  Birthe	  Jørgensen	  beder	  os	  om:	  Navne	  af	  nye	  
medlemmer,	  samt	  angivelse	  af	  sogn	  og	  provs<,	  billeder	  af	  hver	  især,	  samt	  10	  
ord	  baggrund	  for	  at	  komme	  i	  udvalg.

Birthe	  ønsker	  også	  en	  udmelding	  om	  retningen	  udvalget	  s<kker	  ud.	  Peter	  
laver	  en	  formulering	  <l	  godkendelse.


