
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle 
 

Referat fra mødet torsdag den 1/11-19, kl 9-12 

 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Til stede: Birgit Urd Andersen, Helle Domino Asmussen, Vibeke M. Gregersen, Peter 

Glistrup, Anne Kobberø, Thomas Frovin 

Afbud: Robert Strandgaard Andersen 

 

1. Salme og fadervor 

2. Kort runde, hvor er du lige nu? 

Intet til referat. 

3. Valg af referent og mødeleder 

Peter Glistrup blev mødeleder, Thomas Frovin referent. 

4. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

5. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

Intet til referat. 

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

lørdag 10-17, søndag 10-16 

a. indledende møde 

Vi holder forberedelsesmøde for provstiet d. 18. februar 10:30-12:00 i Vor 

Frelsers Kirkes menighedslokaler, Strandgade i Vejle. Vibeke bestiller 

sandwiches. Vi inviterer provstiets præster når vi har hørt fra provsten. Peter 

står for at skrive ud og håndtere tilmeldinger. Stiftsudvalget forbereder mødet, 

der gerne må indeholde inputs til messen og dets mennesker, værdiskabelse, det 

dialogiske mv. Vi ønsker i år særligt at invitere ind til samtale – dette kræver et 

andet fokus.  

b. stand 

Tydelige skilte på standen. Vi drømmer om en skillevæg. Anne prøver at finde 

lænestole, evt. til låns fra lokale genbrugsbutikker, evt. med slumretæpper. Vi 

vil gerne prøve at lave et rum til ”snak med en præst”. Måske skal vi lave 

”Hvilestedet”, hvor folk kan sætte sig ned, få en kop kaffe. Vibeke har Kristus-

billeder. Helle har ideer til aktiviteter med sten, vand, og lys – på ”Guds 

skrivebord”, hvor du også kan skrive en bøn eller aflevere noget via post-its i 

forskellige farver. Man kan få en bibel med hjem. Helle og Thomas arbejder 

med skilte – Helle sender tekst til Thomas til efter jul. Thomas laver en 

oversigt over provsti-kirkernes tilbud. Helle, Anne og Vibeke mødes og taler 

om standen. Peter snakker med arrangørerne om stand nr 26 og 27 slået 

sammen uden skillevæg – under alle omstændigheder ønsker vi ikke at stå lige 

op af det andet kirkelige tilbud. 

c. vagtplan 

Vi laver den når vi har hørt fra provsten. Vibeke taler med provsten. 

https://www.vidaxl.dk/e/8718475916987/vidaxl-rumdeler-bambus-naturfarvet-250-x-195-cm?gclid=Cj0KCQjwr-_tBRCMARIsAN413WT3PCbtPqSooLTiy-ciQ9fWKdV1RIPJWueoMafrtMisI8a73Ld0RNkaAoCXEALw_wcB


d. meditationer 

Vi vil gerne holde en lørdag, og den skal være i et lokale, der er tættere på 

salen. Peter skriver til arrangørerne. Vi skal også have en plakat, der klart 

inviterer til dette.  

 

7. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook – stiftsmagasinet 

Birgit har givet et interview til det næste stiftsmagasin. Vi vil gerne lægge interviewet på 

hjemmesiden – Birgit følger op. Thomas følger op ift Christfulness for konfirmander. Husk 

at dele begivenheder på FB-siden!  

8. Kursus på FUV 

Intet til referat.  

9. Besøg ved provstikonventer 

Intet til referat. Vi skriver igen til provsterne til foråret. 

10. Netværksskabelse 

Thomas har mødtes med udvalg for religionsmøde i Viborg stift. De påtænker 

messedeltagelse i Herning.  

11. Næste mødedato 

Peter skriver rundt. 

12. Evt. 

Skal vi være mere opmærksomme på kirke- og kulturmedarbejderne indefor vores felt? 

Birgit tænker videre. 


