
Referat af møde i religionspædagogisk udvalg tirsdag den 30. oktober  
kl. 10 – 12 i Sundkirken 

Til stede: Hanne Lundsgaard, Anne-Grethe Andersen, Ebbe Balck-Sørensen, Karen Marie Sø Leth Nissen, 
Kasper Høyer 

Godkendelse af referat 
Godkendt 

1. Velkommen til Karen Marie Sø Leth Nissen! 
Karen Marie er stiftets teologiske konsulent, og står som sådan som ankerkvinde og koordinator for stiftets 
kursusudvalg, som tilrettelægger stiftspræstestævnet og det teologiske foredragstilbud til præsterne. 
Vi har en fælles interesse i at koordinere de kursustilbud, der kommer fra religionspædagogisk udvalg med 
det, der kommer fra kursusudvalget, og der står Karen Marie som nøglepersonen.  
Det ville være overkill, hvis hun deltog i alle vores møder, men hun bliver fast modtager af vore 
mødereferater, og kursustilbud i vores regi vil blive sendt til hende som den første. 

 
2. Meddelelser fra formanden 
Anne Reiter er trådt ud af udvalget, og i stedet er provst Johannes Kruse Kristensen kommet ind. 
 

3. Orientering fra skoletjenestekonsulenten 
Anna kunne ikke være med i dag, men sendte hilsen gennem Hanne: Det går fint! Konsulenterne er ved at 
lægge sidste hånd på ”Julemysteriet” SYLFs lokalhistoriske julekalender. Sammen med bibliotekerne i området 
arbejder de på et projekt om fristelse med afsæt i Odysseusfortællingen, som skal være færdigt til efteråret 
’19. 
 

4. Orientering fra konsulenten 
Ikke så meget at fortælle, men under dette punkt havde vi en drøftelse af den tilbagevendende problematik 
med minikonfirmandundervisningen (mku), og hvordan vi kan hjælpe til med at dette – obligatoriske og 
lovfæstede – tilbud til alle børn i 3/4. klasse faktisk bliver udbudt i hele stiftet, ikke mindst på Vestlolland. 
Det skal slås fast, at det først og fremmest påhviler menighedsrådene, og først i anden række præsterne, at 
tilbuddet kommer ud. I et område som Nakskov vil mku ikke kunne varetages af præsterne, der er brug for en 
form for kirke-kulturmedarbejder, evt. en flyvende kirke-kulturmedarbejder, som løste lignende opgaver i 
flere sogne.  Provster og provstier er nøglespillere i dette, da det er oplagt, at det sker i samarbejde mellem 
sogne. 
Vores opgave er først og fremmest at holde emnet på dagsordenen. Vi har kontaktet provsterne, vi har også 
via biskoppen bragt emnet på bane overfor menighedsrådene. 
Ebbe vil kontakte (og har allerede gjort det) stiftsrådets formand Susanne Møller for at få det drøftet også i 
det regi. 
 

5. Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede 
Hanne har deltaget i et kursus i inklusion i København. Det var en udgave af det kursus, som bliver en 
obligatorisk del af den nye efteruddannelse for nye præster, hvor der skal være en dag om mennesker med 
særlige behov. 
GLAD-gudstjenesterne i Nykøbing lever og har det godt. 
Erfa-gruppen, som foruden Hanne består af Gitte Sylvest Larsen, Torben Jørgensen og Dorte Hedegaard, 
aflyste sidste møde.  
Konfirmandundervisningen på Margretheskolen i Østofte varetages af en lærer og en pædagog under tilsyn af 
Hans Maaløe, men vi ved ikke, hvem de er, og de er ikke med i erfa-gruppen. 
 

6. Kommende kurser 
FUVs stiftskursus 2019 bliver onsdag den 4. september. Titlen er ”Digitale børn og deres voksne”, og Eva Fog 
og Finn Andsbjerg er kursusledere. 



Et emne for et kommende kursus kunne være: Guide til enkeltundervisning i konfirmationsforberedelsen. 
Hvad gør man, hvis man har en eller meget få konfirmander? Hvis man har eneundervisning med en 
specialklassekonfirmand? 
 

7. Gymnasiepræster – men hvordan? En rapport fra CUR 
Kort drøftelse af CURs rapport og situationen hos os. Gymnasiepræste-ordningen blev til i 2011, og er 
implementeret i større eller mindre grad og med og uden øremærkede præstekvoter rundt i landet. 
I alt er der 40-50 gymnasiepræster. 
I vores stift har vi Hans Maaløe som studenterpræst på campus i Nykøbing, men ikke nogen ved gymnasierne i 
maribo og Nakskov, og slet ikke nogen ved CELF. Vi ser det heller ikke som noget, der ligger lige om hjørnet. 
 

8. Næste møde 
Aftales  
 
9. Evt. 
- - - 
 
Referat: Kasper Høyer 
 


