
Referat for mødet torsdag den 7/12-17, kl 9-12 
Sted: Simon Peters kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding 
Fremmødte: Helle Asmussen, Vibeke Gregersen, Birgit Urd, Robert Strandgaard, Peter 
Glistrup, Thomas Frovin 
1. Kort runde, hvad er du optaget af lige nu? 
2. Salme og fadervor 
3. Valg af referent og mødeleder 

Peter Glistrup mødeleder, Thomas Frovin referent. 
4. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
5. Oplæsning af referat og siden sidst 

Referat blev oplæst og godkendt. Vi er det eneste udvalg af sin art i stifterne i 
Danmark – vi har dermed en platform, og vores felt er vigtigt, men også stadig 
i en pioner-situation. Vi ønsker samarbejde med partnere på national basis. Vi 
drømmer om, at et sådant samarbejde kan skabe gode ressourcer for stiftet. 

6. Orientering fra Robert om hans arbejde i Stiftsrådet 
 Robert orienterede. 
 Vi drøftede de nævnte punkter.  
7. Orientering fra ”Folkekirke & Religionsmøde” ved Birgit  
 Birgit orienterede. 

a. National Stiftsdag om religionsmøde d. 14/4-18 
Vi kan søge udvalget om støtte til deltagelse via formanden. 
b. Udpegning af nye stiftsrepræsentanter til Folkekirke og 

Religionsmødes bestyrelse, inden ¼ 
Som det eneste stiftsudvalg af sin art i landet er vi taknemmelige for at have 
den ene af stiftets to repræsentanter i F&R's bestyrelse. Udvalget indstiller 
enstemmigt, at Birgit Urd Andersen fortsætter som en af stiftets 
repræsentanter.  

8. Stiftsdag i Haderslev lørdag den 17. marts 2018.  
Generel orientering ved Robert. 

a. Seminar med Viggo Mortensen 
Peter Glistrup byder velkommen, evt. med brug af vores uvidenskabelige 
undersøgelse om aktiviteter i stiftet indenfor vores felt.  
b. Stand i hallen, svar 15/1 

Vi vil gerne have en stand. Thomas og andre samler materialer til distribution. 
Birgit, Vibeke og Thomas ønsker at deltage. Peter giver besked om, at vi 
ønsker en stand. 



 
 

9. Drøftelse af udvalgets fremtidige virke 
Thomas laver et interview med kirke- og kulturmedarbejder Britta Søes fra Vor 
Frelsers kirke, Vejle, om skumringsmeditation. Vi vil lægge den på 
hjemmesiden og opfordre til at den bliver delt i stifts-mailen.  
Vi vil undersøge mulighederne for at strikke et kursus om mødet med det 
nyspirituelle sammen med FKUV og evt. andre partnere, der arbejder indenfor 
dette felt – vi nævnte bl.a. Elisabeth Liddell, Elizabeth Knox-Seith, Marianne 
Gaarden, Lene Skovmark, Inger Merete Gross, Areopagos o.a. Vi ønsker 
gerne at stille med kursusleder også. 

10. Årsrapport til Stiftsrådet 
Vi besluttede at skrive to artikler til hjemmesiden for at dele positive erfaringer 
indenfor vores felt. 

11. Fordeling af evt. opgaver 
12. Næste mødedato 
Vi tager den over mail.  
13. Evt. 
Punkt til fremtidig dagsordne: Navne på relevante ressourcepersoner.  
 


