
Referat af møde i religionspædagogisk udvalg tirsdag den 10. september 2019 
Til stede: Hanne Lundsgaard, Anne-Grethe Andersen, Ebbe Balck-Sørensen, Anne-Lene Nielsen Frederickson, 
Johannes Kruse Kristensen, Anna Sloth Jørgensen, Dorte Hedegaard og Kasper Høyer 
 
Godkendelse af referat. Referatet fra 06.02.2019 godkendt. 
 
1. Meddelelser fra formanden 
Årets FUV stiftskursus, som skulle have fundet sted den 04.09 blev aflyst p.g.a. for ringe tilslutning. Årsagen 
skal nok dels findes i, at invitationen kom sent ud fra Kasper, dels at det nok ikke er optimalt med kurser i den 
travle september måned. 

 
2. Orientering fra Johannes om Dåbskonferencen i Roskilde 
Dåbskonferencen i efteråret 2020 planlægges og arrangeres i et partnerskab mellem Roskilde, Fyn, 
København og Lolland-Falster stifter, og Johannes repræsenterer os. Adressen for konferencen bliver Hotel 
Comwell i Korsør. Oplægsholder bliver Tine Lindhardt. Debatten om dåbsritual og dåbssyn står centralt, en 
debat mellem provst Kirsten Jørgensen og en opponent arrangeres. En mængde firmaer og organisationer, 
som på forskellig måde er engageret i dåb og dåbsoplæring inviteres til at deltage i konferencen. Vi gjorde 
opmærksom på, at Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ikke figurerede på listen; det syntes vi, de skulle. 
Planlægningsgruppen har møde igen i oktober. 

 
3. Orientering fra skolekonsulenterne 
Første materialer til dette skoleår delt ud. Det går strygende med tilslutningen.  
Anna og Dorte fortalte om forskellige projekter. For 1-3. klasse: “En dag i kloster” og “Monstre”. For 5-6. 
klasse:  Et projekt om Odysseus i samarbejde m. bibliotekerne, om fristelser og etik. For 7-9. klasse: 
Landsnetværkets projekt: “Går det hele ad helvede til - projekt om frygt og håb” om etiske dilemmaer og 
himmel- og helvedesforestillinger, og “Naturen Kalder”, et Integreret dansk- og kristendomsprojekt om ånd og 
naturlængsel i romantikken og i dag.  
Og endelig er et Alsangsprojekt under planlægning i forbindelse med 75-året for befrielsen. 
Guldborgsund kommune i samarbejde med en lang række institutioner under Kulturtjenesten har lanceret et 
stort oplæg til skolerne om dannelse, en “Dannelsesrygsæk”, hvor hvert klassetrin skal igennem et element fra 
Rygsækken. Men kirken er ikke inviteret med. Provsterne har reageret over dette og sendt et høringssvar. 
Johannes foreslog, at skoletjenesten også gør det, men Anna fortalte, at hun har vidst, at folkekirken af alle 
institutionerne i Kulturtjenesten ikke var med, men ikke set det som noget stort problem, da skoletjenesten 
ellers oplever fint samarbejde i Kulturtjenesten, og skolerne jo gør flittigt brug af skoletjenestens tilbud.  
 
4. Orientering fra konsulenten 
Roskilde stift har planlagt et kursus om konfirmanderne og højmessen d. 06.11 i Holbæk, Kasper beder om 
en+ invitation, som han kan formidle videre til præster i vores stift. To nytilkomne præster i stiftet, Jacob i 
Stubbekøbing og Lizet i Horslunde skal gennemgå efteruddannelsen, og i den forbindelse et supervisionsforløb 
om konfirmandundervisningen. Kasper regner med at have forløbet i foråret. Klasseledelse er et 
vidundermiddel i konfirmandundervisningen, og det er enkle og konkrete greb, det hele hviler på. Måske var 
det noget, der kunne blive til et lille entimes-kursustilbud til tjenstlige møder i provstierne? 

 
5. Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede 
Der er to kontaktpræster i stiftet for kirke og mennesker med særlige behov: en fra øst, Hanne og en fra vest, 
Gitte Sylvest Larsen fra Hunseby. De har lige været til døgn-landsnetværksmøde. Landsnetværket er 
organiseret med en styregruppe på 4, hvor Lars Nymark, FUV’s kontakt og koordinator,  og Hanne netop er 
kommet ind.  



Hanne har for nylig deltaget i en nordisk konference om emnet. Det, som stod stærkt på konferencen som 
udgangspunkt for arbejdet med kirke og mennesker med særlige behov, er tanken om alle menneskers ret til 
at have et tros- og kirkeliv.  
Minikonfirmandundervisning for børn med særlige behov er et eksempel på en sådan ret, oven i købet 
forordnet, men forsømt over hele landet. Her i stiftet har Hanne og Gitte et tilbud. Haderslev stift har lavet tre 
fine små film om minikonfirmandundervisning for børn med særlige behov, som ligger på 
Konfirmandcenter.dk.  
Det tilbagevendende problem omkring undervisningen af børn og konfirmander med særlige behov er at få 
kortlagt, hvor behovet er, og hvordan man hjælper præsterne til at varetage opgaven. Erfa-gruppen er p.t. 
inaktiv, og præsterne melder sig ikke af sig selv. Hanne vil kontakte Rebekka i Søllested, Lizet i Horslunde, 
Hans i Østofte og Jannie i Nykøbing.  
Det er svært at samle folk til kurser om emnet. Måske var det en ide at holde kurser i samarbejde med 
Roskilde stift? 
Det nye konfirmandmateriale for børn med særlige behov, Skabt af Gud, fik Hannes varme anbefaling. 
 

6. Kommende kurser? 
Kasper foreslog et kursus med Martin Hornstrup om nye børnesalmer.  Vi spørger ham om et kursus engang i 
marts.  
Anne-Lene foreslog et kursus om plejehjemsgudstjenester for demente. Gerontopædagogik. Måske i maj-juni. 
Kasper tager fat på at få nogle aftaler i hus, og sørger for at koordinere datoerne med stiftets kursusudvalg. 

 
7. Næste møde 
Tirsdag d. 04.02.2020 kl. 10-12 i Sundkirken 
  
8. Evt. 
Gode nyheder om minikonfirmandundervisningen: Hanne Lund udbyder minikonfirmandundervisning i Rødby-
området her i efteråret. Til gengæld er det samlede minikonfirmandtilbud i form af en fælles 
minikonfirmandlejr for de øvrige sogne i Maribo Domprovsti  ikke nogen succes. 
Janne Svensson, den nyslåede børne- og ungdomspræst i Nakskov, skal etablere det der. Sandsynligvis bliver 
det i form af et “understøttende undervisning”- forløb i skolerne. 


