
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  
Referat for mødet torsdag den 10/8-18, kl 10-13 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Deltager: Peter Glistrup, Birgit Urd Andersen, Vibeke Graversen, Robert Strandgaard 
Andersen, Thomas Frovin 

Afbud: Helle Domino Asmussen 

 

1. Salme og fadervor 

2. Kort runde, hvor er du lige nu? 

3. Samtale om bogen ”Tro i mødet” 

Vi udskyder drøftelsen til næste møde.  

4. Valg af referent og mødeleder 

Peter er mødeleder, Thomas referent 

5. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

6. Gennemgang af referatet fra samtalen med biskoppen. 

Provstikonventer  – kan vi facilitere, at ”Tro i mødet”-materialet bliver 
distribueret? Robert taler med Eksistensen for at høre hvor mange 
eksemplarer, der forefindes. Thomas undersøger, om F&R har nogle liggende. 
Robert undersøger, om der er mulighed for at besøg fra os på de forskellige 
provstikonventer, hvor vi har materialet med. Vi vil særligt gerne prøve at 
komme ind i Vejle.  

Landsdækkende netværk – Peter kontakter biskoppen for at følge op på andre 
stifters virke indenfor vores felt. Vi drøftede fremadrettet om vigtigheden af et 
netværk, der kan løftet feltets vigtighed.  

FUV – Vi drøftede nødvendigheden af en analytisk og akademisk tilgang 
sammen med vores praksis-fokus. Thomas arbejder videre med mulighederne. 



Messer – Vi drøftede forskellige muligheder, evt. samarbejde med andre stifter. 
Næste messe i Vejle er 2.-3. marts 2019, og i Gram sidste weekend i januar. 
Prisen i Gram er 7500 plus moms, og Thomas undersøger prisen i Vejle, og 
sender den til Peter. Vibeke snakker med provsten i Vejle.  

Facebook/hjemmeside-artikler – vi fortsætter vores bevågenhed og skriver ind. 
Vi sender til Birgit, som sender videre til stiftet. 

7. Drøftelse af udvalgets fremtidige virke 

Vi fokuserer på messedeltagelse i Vejle, FUV, provstikonventerne, og 
netværksskabelse. Vi talte om fremtidigt medlem til udvalget. Vibeke spørger 
vedkommende. 

8. Næste mødedato 

9. Evt. 


