
1 

 

Referat af møde i Religionspædagogisk udvalg, d. 18/8 2020, kl. 10-12 

i Sundkirken. 
 

Til stede: Anne-Lene Nielsen Frederickson (ALNF), Hanne Lundsgaard (HL), Ebbe Balck-Sørensen (EBS), 
Johannes Kristensen (JK), Dorte Hedegaard (DH), Kasper Høyer (formand) (KH), Anna Sloth Jørgensen 
(ASJ), Ida Støckel Rolle (ISR). 
 
Referent: ISR 
 

Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
1) Meddelelser fra formanden (KH) 

 Anne-Grethe Andersen er udtrådt af udvalget med øjeblikkelig virkning og siger tak for sin tid i 
udvalget. Udvalget siger en stor tak til Anne-Grethe Andersen for hendes arbejde for udvalget. 

 

 Formanden orienterer om, at han stopper som religionspædagogisk konsulent. 
 

 På Sporet af Jesus 2020 er aflyst grundet Covid-19. 
 
2) Velkommen til Ida Støckel Rolle, den nye religionspædagogiske konsulent 
ISR bydes velkommen. ISR takker og fortæller lidt om sin begrundelse for at sige ja til opgaven samt om 

den overgangsperiode, der var en betingelse for at ISR ville påtage sig opgaven. En overgangsperiode, 
hvor ISR gradvist introduceres til arbejdet, til det religionspædagogiske netværk samt fungerer som 
assistent for KH i forberedelsen og afviklingen af På Sporet af Jesus de næste to år. 
KH understreger konsulentens og udvalgets indbyrdes gavn af hinanden. 
KH nævner vigtigheden af, at opgaven med efteruddannelse af nye præster indenfor konfirmandområdet 
ligger hos den rel.pæd.konsulent, og ikke hos f.eks. uddannelseskonsulenten, da den rel.pæd.konsulent 
har nogle andre redskaber og forudsætninger for netop denne tyde efteruddannelse og vejledning qua sin 

placering i det rel.pæd.netværk. 
Udvalget præsenterer sig og fortæller om hvorfor de hver især sidder i det rel.pæd.udvalg. 

 
3) Orientering fra Johannes Kristensen om dåbskonferencen i Roskilde 

 JK forklarer, at Roskilde og Københavns stift under nedlukningen besluttede, at siden konferencen 
var udskudt og der havde været så mange andre dåbstiltag, så skulle hele konferencen 

revurderes. Der fremkom ny idé om en konference om børnegudstjenester, hvor MR-medlemmer 
også skulle indbydes.Dog ønskede Fyns stift at vende tilbage til dåbstemaet og derfor er der 
aftalt dåbskonference lørdag d. 28/8 2021, på Comwell i Korsør. Foredragsholderne tæller blandt 
andre Tine Lindhardt, Anders-Christian Jacobsen, Anette Molin Brautsch, Johannes Værge, 
Christiane Gammeltoft, Simon Emil Kofoed m.fl. Derudover arrangeres der en afsluttende debat, 
hvor aktørerne først indbydes i sidste øjeblik, for at sikre aktualitet.Det er Københavns, Roskilde, 
Fyns og Lolland Falsters stift, som samarbejder omkring dette projekt. 

 JK fortæller endvidere, at muligheden for et konfirmandevent a la Roskilde nu undersøges. 
Økonomien er det store spørgsmål. Der ligger færdige køreplaner fra Roskilde stift. Hvad kan 
skæres væk? Vi har f.eks. færre konfirmander, så det skulle ikke strække sig over tre dage, men 

blot en. 
ALNF og DH nævner, at der er sket en udvikling siden man sidst forsøgte sig med konfirmandevent i LF-
stift (2009-2010). Blandt præster, i indstillingen til samarbejde, med Domkirken osv., så der er muligvis 
bedre grobund for et sådant event nu end for ti år siden. 

KH udtrykker sin tvivl om hvad konfirmanderne egentlig fik med sig fra det sidste event i LF-stift, hvor 
han synes, at meningen druknede i storheden. 
JK nævner vigtigheden af at have hånd i hanke med rollespillerne og prædikanterne, så der er en enhed 
og en rød tråd, men at det kan blive rigtig godt, hvis det fungerer. Desuden kan der være noget vigtigt i 
storheden. 
 

4) Orientering fra skolekonsulenterne. 
ASJ orienterer om den nye årsplan, som indeholder mange spændende forløb. 
DH giver et overblik over tilmeldingerne august 2020. Det er julekalenderen for 1.-3. klasse som er 
topscorer med flest tilmeldte. 
De fleste tilmeldinger ligger i 4.-5. klasse, mens der næsten ingen tilmeldinger er i 7. klasse, da de ikke 

har kristendomskundskab. 
Der er flest tilmeldinger i Guldborgsund kommune, dernæst Lolland kommune, imens Vordingborg er 

nystartet og fortsat vokser. 
DH regner ud, at 38% af eleverne i LF-stift møder SYLF. 
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Udvalget beder om at få statistikken tilsendt. 

 

5) Orientering fra konsulenten – herunder drøftelse af den rel.pæd. Materialesamlings fremtid. 
 Tirsdag d. 3/3 2020: Kursus om minikonfirmander og salmesang. Det var et godt kursus og 

velbesøgt. 
 Tirsdag d. 16/6: Kursus om præsten på plejehjemmet – også godt besøgt og deltagerne var 

glade. 

 Mind U kører et kursus i Nykøbing F., om hvordan præster kan spotte sårbare konfirmander. 
 Materialesamlingen: Den er ved at blive faset ud i andre stifter, men KH har over for biskoppen 

understreget vigtigheden af at vi beholder den her i stiftet. Der er 10-15 udlån pr. år. 
Konsulentens holdning bakkes op af udvalget. HL påpeger, at der er mange præster, som ikke har 
penge til indkøb af bøger og at det er samlingens eksistensberettigelse. ASJ efterlyser større 
tilgængelighed og evt. selvbetjeningsbibliotek. ISR nævner biskoppens forslag om, at samlingen 
muligvis kunne placeres i Sakskøbing, denne idé bakkes op af JK. Sakskøbing er centralt placeret 

og på den måde kan præsterne komme forbi og kigge i samlingen. ISR orienterer om, at hun ikke 
kommer til at videreføre KH’s fine service med at bringe bøger ud til de største byer i stiftet, så 
derfor vil det være godt med et selvbetjeningsbiblo., hvor præsterne selv kan komme forbi. 

 
6) Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede (HL) 

 De udviklingshæmmede har været hårdt ramt af Corona. Der starter nu et lille hold mini’ere fra 
Centerklasserækken fra Sundskolen. Der er en GLAD-gudstjeneste, som er blevet aflyst – der er 

håb om, at den næste kan gennemføres. 
 HL, Susanne og Lizet er fortsat i gang med specialuddannelsen for undervisning af børn og unge 

med særlige behov. 
 Landsmødet i maj blev aflyst – erstattet af et Skypemøde. 
 ERFA-gruppen har holdt møde hos Rebekka Kristensen – der er gang i specialundervisningen også 

ude vestpå i stiftet ligesom der er en interesse for at afholde gudstjenester for 

udviklingshæmmede. 
 I Lolland kommune er der mange socialt udsatte familier og ”svære” børn. Der har desuden været 

mange omrokeringer på området, således at børnene er rykket meget rundt. Det kan til tider 
være svært med kommunikationen fra kommune til kontaktpræst. 

 
7) Kommende kurser 

 Forslag om, at præster kan komme til en GLAD-gudstjeneste med efterfølgende evaluering, men 

det hele er lidt i dvale grundet Covid-19. 
 FUVs rejsende kursus kommer til stiftet i 2021, men vi ved endnu ikke, hvad temaet er. 
 KH nævner, at han vil spørge efteruddannelsespræsterne om kursusønsker. 

 
8) Næste møde 
Torsdag d. 14/1 2021 kl. 11.15 – 13.00 i Sundkirken. Kasper sørger for sandwich. 
 

9) Evt. 
ASJ er blevet kontaktet af sp. Laura Håkansson ang. et samarbejde om en skulpturpark med lignelser i 
Stokkemarke. Der arbejdes videre med projektet med sigte på skoleåret 2021-2022. 
 
ISR. 


