
Referat af møde i Lolland-Falster stifts religionspædagogiske udvalg 

tirsdag den 15. juni kl. 10.30 – 12.30 i Sundkirken 
Til stede: Hanne Lundsgaard, Ebbe Balck Sørensen, Johannes Kristensen, Anna Sloth Jørgensen, Dorte 

Hedegaard 

Godkendelse af referat Godkendt. Hanne har spurgt Erik Christophersen, om han ville være med i 

udvalget, men det takkede han nej til. 
Måske vil Marie Louise Villadsen, lærer fra Vestlolland, være med. 

 

1. Meddelelser fra formanden Budgetoverskridelse sidste år på godt 3000 kr. Tavlen er vasket 

ren, og vi har fået de bevilligede 15000 kr for 2021. Ebbe arbejder på, at Stiftsrådet øger vores bevilling lidt.  

Det var en utilfredsstillende proces omkring materialesamlingens afvikling. Vores beslutning og holdning 

blev underkendt. Vi synes, det er ærgerligt, at stiftets præster ikke længere kan låne fra en 

religionspædagogisk materialesamling med de nyeste materialer. 

 

2. Orientering fra konsulenten 
Efter som udlån ikke længere er en del af konsulentens arbejde, køber konsulenten ikke længere 

materialer til materialesamlingen. 
På sporet af Jesus er endnu en gang fyldt op med frivillige. 

 

3. Orientering fra skolekonsulenterne  
Tilmeldingerne til På sporet af Jesus kommer stille og roligt. Måske lidt roligere end normalt, men 

skolekonsulenterne er fortrøstningsfulde.  

SYLFs katalog for 2021-22 er kommet ud.  

SYLF søger ny medarbejder i Vordingborg. Der er kommet 20 ansøgere! Stege-Vordingborg provsti 

ansætter, Anna og Dorte har udtaleret. Stillingen er til besættelse til 1. august. 

Salmesangsprojektet er inde i en afmatning. Konsulenterne tænker på, om man kunne samle en kreds af 

præster med interesse og flair for formidlingen af salmerne til børn, som kunne stå for arrangementet i 

Domkirken. 

Marie Louise ser ikke noget materiale fra SYLF på Byskolen i Nakskov. Konsulenterne kunne sende hende 

en hilsen på marielouisevilladsen@gmail.com. 

Bibeleventyr er en fin pakke til mellemtrinnet, som Erik Christophersen turnerer rundt med på Nykøbing-

egnen, med stor succes. Det kunne være dejligt, hvis der rundt i stiftet var et par ildsjæle med ledig tid, 

som kunne udbrede det tilbud til stiftets øvrige skoler. Der er et ugekursus i bibeleventyr, som fortælleren 

skal have. 

 

4. Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede 
Hanne, Susanne Oxholm og Lizet Wendt er ved at være færdige med FUVs uddannelse i undervisning af 

børn og unge med særlige behov. 
Landsnetværket for Kirke og mennesker med særlige behov laver en online-temadag d. 17. november for 

alle med interesse for emnet. 

Landsnetværket arranger konference sommeren 2023 om retten til religion og religiøs praksis med 

deltagelse fra kirken og sundheds- og plejesektoren. 

Hanne inviterer til netværksgruppe for præster og undervisere med specialbørn i stiftet. 

 

5. Minikonfirmander 
FUV/Konfirmandcenter har udarbejdet et idekatalog til minikonfirmandundervisningen. 
I den anledning havde vi en drøftelse af, hvordan det efter vores viden går med 

minikonfirmandunderviningen i stiftet. 



Det går ikke lige godt alle steder. Johannes vil tage problemstillingen med til det næste møde med provster 

og biskop. 

Vi sender en hilsen til stiftets præster med FUVs katalog, så de kan grunde over det op til den nye sæson. 

 

6. Kommende kurser? 
FUVs stiftskursus, 29. september om salmesang og konfirmander. 

 

7. Næste møde 
Tirsdag den 21. september kl. 16-17.30 i Sundkirken. 
 

8. Evt. 
Johannes er ved at undersøge muligheden for at arrangere et konfirmandtræf på stiftsplan op til påske 

2022: hvor mange penge, det ville koste, og hvor mange konfirmandhold, der kunne tænkes at deltage. 

Han håber at kunne fremlægge et projekt for stiftsrådet til deres møde i september, og håber, at vi i det 

religionspædagogiske udvalg vil være med som hans sparringspartnere. Det vil vi! 

 

Referat: Kasper Høyer 


