
Referat fra møde i Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle  

Møde torsdag den 15.01.21 kl 9-11 på Google Meet. 

Tilstede: Anne Kobberø, Vibeke Maagaard Gregersen, Birgit Urd Andersen, Thomas Frovin, Robert 

Strandgaard Andersen og Peter Glistrup. 

Afbud: Helle Domino Asmussen, Jeanette Boye Kønig 

1. Velkomst og kort præsentationsrunde 

2. Valg af referent og mødeleder 

Peter er mødeleder, Thomas referent. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

4. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

a. Stiftsmagasinet  

 Vi har indhold med – det er fint!  

b. Antologi 

Peter undersøger hvad der skete med ansøgning til Stiftsråd om støtte til udgivelse. 

Vi nedsætter et antologi-udvalg. Peter sender mail når vi ved hvordan det går med ansøgning. 

Antologi-udvalget er Peter, Birgit, Robert og Thomas, og vi mødes når det er muligt. 

c. Nyt udvalgsmedlem 
 

Velkommen til Jeanette Boye Kønig. 
 

5. Årsrapport med ønsker til fremtidigt budget 
 
Vi vil ansøge om 30.000 til bogudgivelse.  

Det er vigtigt, at vi også beskriver grundigt vores tanker omkring udgivelse, netværksskabelse 
med videre. Vi kan allerede nu gå i gang med at tænke skribenter, indhold mv. – ansvaret for 
dette ligger hos antologi-udvalget. 
 

6. Messedeltagelse i Vejle  

Vi aflyser vores deltagelse i år pga corona-situationen. Peter kontakter arrangørerne. Birgit 

skriver om dette på Facebook-siden. 

7. Valggruppe på stiftsdagen 20. marts 



Valggruppen er på plads med Britta Søes og Thomas.  
Vi kan bruge platformen til at invitere os selv til provstikonventer mv. Dette har Peter ansvar for. 

Vi ved ikke om Stiftsdagen bliver gennemført. 

8. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og Facebook 

Thomas skriver på FB-siden om valggruppen på stiftsdagen. Birgit undersøger om vi kan skabe 
kontakt til relevante kirke- og kulturmedarbejdere og få dem til at bidrage. Thomas vil lave en 
artikel om Dødscafé i Fredericia når den bliver afholdt. 
Stiftet er i gang med at udarbejde videoer med formændene for stiftsudvalgene. Vi vil invitere 
stiftets kommunikationsmedarbejder med på helsemesse i Vejle næste år for at lave interviews, 

billeder og video. 

9. Kursus på FUV og antologi 

 
Se pkt. 4. 
 

10. Besøg ved provstikonventer 

 
Hvis stiftsdagen bliver til noget vil Peter præsentere udvalget, og præsentere muligheden for, at 
vi kan komme på besøg på provstikonventer. 
 

11. Netværksskabelse (kan udsættes) 

 
Der foregår lidt netværksskabelse med relevante udvalg/arbejde i Viborg og Roskilde stifter. 
 

12. Næste mødedato 

 
Peter skriver rundt.  
Antologi-udvalget mødes inden 30. januar for at færdigpudse ansøgning til Stiftsrådet. 
 

13. Evt. 

 
Intet til referat. 

 

Thomas Frovin 15.01.2021 

 


