
Referat af møde i Lolland-Falster stifts religionspædagogiske udvalg 
tirsdag den 5. oktober kl. 16.00 - 17.30 i Sundkirken 
Til stede: Hanne Lundsgaard, Ebbe Balck Sørensen, Marie Louise Villadsen, Dorte Hedegaard og Kasper 
Høyer 

 
Godkendelse af referat Godkendt. 

1. Meddelelser fra formanden  
Konferencen Krydsfelt afholdes 22.01 i Viborg stift med deltagelse af stort set alle folkekirkelige børne- og 
ungdomsorganisationer. Godt initiativ, godt at være opmærksom på organisationerne. Kasper påtænker at 
deltage. 

2. Velkommen til Gitte Sylvest Larsen og Marie Louise Villadsen! 

Marie Louise er lærer på Byskolen i Nakskov og tænker, at det er gavnligt med en fra skolesiden i udvalget. 
Det tænker vi også! 
Gitte var forhindret i at deltage i dag, vi håber at se hende næste gang. 
3. Orientering fra konsulenten Stiftets nye præster, Esben Rom Ejsbøl, Anders Horne Henriksen, 

Bitten Petersen, Charlotte Backhaus skal snarest tilbydes efteruddannelsesforløb i 
konfirmandundervisning. Nogle vil det nok ikke være relevant for, det finder Kasper ud af.  
Kasper skal møde de andre konsulenter 13-14.10 i København. 
På sporet af Jesus gik fint. Der var et lille problem med at få fyldt den sene rundtur op. Forhåbentlig kan 
det løses ved at skolekonsulenterne styrer tilmeldingerne lidt strammere, eller måske kan vi opfordre 
menighedsrådene til at støtte den lokale skoles transportudgifter, hvis de har problemer med at benytte 
den offentlige transport. 

4. Orientering fra skolekonsulenterne  
Ny medarbejder i Vordingborg: en lærer og kunsthåndværker, Heidi Marloth. 
Dorte har været involveret i et Hans Egede-projekt for mellemtrinnet. 
Lokalt produceret julekalender er ved at blive pakket og sendt ud, dette projekt har stor søgning. 
Tre store projekter på vej: Et om kalkmalerier, et om Påske og et om Tove Ditlevsen. 
Marie Louise vil gerne hjælpe med at få sat ansigter på de relevante fagsamarbejder på de lokale skoler. 
Det ville være en stor gevinst. 

5. Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede 
Konfirmandundervisningen af specialklassebørn er der nogenlunde styr på i Guldborgsund kommune. 
Det er lidt mere tvivlsomt, om alle specialklassebørn i Lolland kommune får et godt tilbud om 
konfirmandundervisning, ikke mindst specialklassen på Byskolen. Marie Louise forhører sig på Byskolen. 
I det hele taget har vi ikke det fulde overblik over specialklasserne i Lolland kommune, hvor hele området 
har været under omstrukturering. 

6. Konfirmandtræf 2022? 
Punktet udgik. 
7. Kommende kurser? 
Landsnetværket for Kirke og mennesker med særlige behov laver en online-temadag om inklusion d. 17. 
november. Kasper sender en påmindelse ud til præsterne, og vi nøjes med det lige nu. 

8. Næste møde 
Onsdag d. 26.01.2022 kl. 14-16 i Sundkirken 
9. Evt. 
- - - 
 
Referat: Kasper Høyer 


