
Haderslev Stiftsudvalg for Mødet med det Nyspirituelle  

Referat for mødet torsdag den 11/4-19 kl 9-12. 

Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 

Fremmødte: Anne Kobberø, Birgit Urd Andersen, Robert Strandgaard Andersen, Peter 

Glistrup, Helle Domino Asmussen, Thomas Frovin 

Afbud: Vibeke Maagaard Gregersen 

 

1. Salme og fadervor 

Vi sang 234. 

2. Kort runde: Hvor er du lige nu? 

3. Valg af referent og mødeleder 

Thomas referent, Peter mødeleder 

4. Godkendelse af dagsorden 

Årsrapporten blev godkendt.  

5. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

Peter har repræsenteret udvalget ved budgetsamtale med stiftsrådet. En god 

oplevelse. 

6. Evaluering af messedeltagelse i Vejle 2-3/3-2019, inkl. forberedelsesmødet  

d. 19. februar 

 Evalueringen fra Vejle provsti har været positiv, og de vil gerne være med igen.  

”Pillerne” var gode at uddele – man skal ikke undervurdere betydningen af en 

gimmick og et enkelt virkemiddel. Alle stande har mange papirer liggende til 

uddeling. Der var ikke meget, vi fik delt ud – der skal tænkes mere i materiale 

næste gang.  

 Spændende samtaler med folk rundt omkring – både på standen og hos de 

andre udstillere. Der er også en fascination af Kristus. Godt, at der er nogle af 

præsterne, der cirkulerer på messen. Det giver fin mening at bære 

præsteskjorte. 

https://www.coolstuff.dk/Karlighedspiller


 Udfordrende hvad og hvor meget man kan sige i samtalerne. Erfaring af, at 

nabo-udstillerne medvirker til at løfte messegæsterne. Mange gode og 

vedkommende samtaler.  

 Skønt at se kolleger have mod til at være udfarende. 

 Godt at tænke, at vi øvede os i at være på messe sammen. 

 God ide med en fast kasse med merchandise. En udfordring at få standen til at 

være et roligt sted. Standen så lidt tam ud. Hjordkær har et krucifiks, som 

måske ville kunne bruges. Godt allerede nu at skrive en liste ned over hvad vi 

har brug for. Nabo-standen var meget farverig, og det kom til at stå lidt som 

kontrast. Dejligt at høre at vore stand oplevedes rolig og med god energi.  

 Idé om at leje en dobbeltstand, der giver plads til både cyklen (som kaffebod) 

og en sofagruppe, som evt. kan lejes fra en lokal genbrug. 

 De mest spændende samtaler kom fra at gå rundt og tale med andre udstillere.  

 Et fint forberedelsesmøde i Hover med en god og åbenhjertig samtale om hvad 

vi ville på messen. Kan vi sætte forbøn mere i fokus, og/eller skaber et privat 

rum på standen, hvor der er plads til det? En vigtig samtale at tage med næste 

gang.  

 Spørgsmål: Hvad kan man ”prøve” hos os? Hvilken aktivitet? Måske ”The 

Jesus Deck”?   

 Peter spørger Vejle provsti og stiftsrådet om positiv deltagelse på ”Energien i 

Centrum” i 2020, og i så fald melder os til. Det er 7.-8. marts 2020. 

 Vi samtaler om andre messer på næste møde.  

 Helle er tovholder på at finde og samle ideer til udsmykningen næste år.  

7. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook 

Skovkirke må gerne komme på hjemmesiden – ved Thomas. 

Vi vil skrive noget om messedeltagelsen – ved Birgit. 

Christfulness for konfirmander-interview v. Thomas. 

Vi arbejder videre med at interviewe Sara, Jeanette og Helle. 

8. Kursus på FUV 

Der arbejdes videre på dette.  

9. Besøg ved provstikonventer 



Peter formulerer en email, som vi kan sende til provsterne. Ligeledes nævnes vores 

tilbud om at komme på besøg på stiftskonventet.  

10. Netværksskabelse 

Areopagos arbejder på noget, som vi ser om ikke vi kan hægte os på. Højst 

sandsynligt med en mødedato sidste lørdag i november. Vi taler om dette på næste 

møde. 

11. Næste mødedato 

Peter sender en mail rundt om at finde datoer efter sommer. 

12. Evt. 

 

 


