
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Møde torsdag den 7/2-20, kl 9-12 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Tilstede: Anne, Vibeke, Birgit og Peter 

Kommunikationsmedarbejder Lene fra stiftet var på besøg. 

1. Salme og fadervor 

2. Kort runde, hvor er du lige nu? 

3. Valg af referent og mødeleder 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

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

a. indledende møde 

i. Thomas holder oplæg om det at være på messe.  

ii. Vibeke og Anne står for det praktiske. 10.30 Kaffe/the og en småkage, 12.00 

sandwich og vand. 

iii. Vibeke har inviteret til det indledende møde. 

b. stand 

i. Vi vil have samtaleplads, og måske være hvilestedet. Thomas laver oversigt 

over aktiviteter i Vejle. 

ii. Anne, Helle og Vibeke har mange gode ideer, bl.a. glas-engle til salg. De står 

for at indrette standen fredag kl 16. Peter kommer også. 

iii. Anne er i gang med at finde stole til samtale. 

iv. Peter medbringer gideonit ny testamenter til uddeling gratis. 

v. Peter sørger for armbånd til standen. 

c. vagtplan 

i. Vibeke har taget sig af kontakt til præsterne i Vejle via provsten. 

ii. Vibeke har lavet en vagtplan. Anne kan lørdag formiddag. Peter kan lørdag 

eftermiddag. Birgit kan om søndagen.  Vibeke spørger Elon, Britta, Sarah og 

Jeanette om at være med. 

d. meditation/foredrag 

i. Birgit står for en kristen meditation søndag kl 13.15. Birgit overvejer plakat 

og kan kontakte Thomas om det. 

ii. Birgit overvejer at kontakte Vejle Amts folkeblad. 

7. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook 

i. Ide: Et interview eller en reportage på stiftets hjemmeside om 

messedeltagelsen - bagefter. 

ii. Thomas arbejder videre med indlæg om "Christfullness for konfirmander". 

8. Kursus på FUV  



i. Thomas har forløbig sat det på pause. 

9. Besøg ved provstikonventer 

i. Peter har skrevet til alle provster. Provsten i Vejle var interesseret. 

10. Netværksskabelse 

i. intet nyt 

11. Næste mødedato 

12. Evt. 
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