
Referat fra møde i religionspædagogisk udvalg tirsdag den 20. februar kl. 9.00 i Sundkirken 

Til stede: Hanne Lundsgaard, Anne-Lene Nielsen-Frederickson, Anne Sloth Jørgensen, Ebbe Balck-Sørensen, 

Anne Reiter, Anne-Grethe Andersen                                                                                                                                                      

Afbud fra Kasper Høyer, der er blevet syg. 

 

Kort præsentation af udvalget.  

Godkendelse af referat Ok 

1. Meddelelser fra formanden 

Udvalget har måttet taget afsked med Anne Birgitte Villadsen, da stiftsudvalget har besluttet, at man ikke 

som pensioneret præst kan sidde i udvalget. Det er desværre sket med meget dårlig kommunikation. Det 

kan også undre, at pensionerede præster ikke kan sidde i udvalget som lægpersoner, mens pensionerede 

personer fra andre faggrupper godt kan sidde i udvalget. Repræsentanterne fra stiftsrådet undersøger 

ovenstående, da de ikke erindrer, at have drøftet dette i stiftsrådet. 

Anne og Hanne har skrevet til biskoppen, vedr. opmærksomhed på minikonfirmandundervisningstilbud i 

alle sogne. Udvalgtes opfordring var, at biskoppen spurgte ind til emnet på sine visitter. Biskoppen lovede 

at skrive om det i nyhedsbrevet til menighedsråd. Det er desværre ikke sket. De nye menighedsråd er 

måske ikke klar over, at det er deres opgave at sørge for, at minikonfirmand tilbydes.  

2. Velkommen til nye medlemmer! Anne Reiter og Ebbe Balck-Sørensen. Det startede vi med. 

3. Hvad vil vi gerne med udvalget fremover? Fortsættelse af drøftelserne fra sidste gang. (bilag: referatet 

fra sidste gang)  

Vi vil inspirere præster og menighedsråd til at prioritere det religionspædagogiske arbejde.                                                                   

Kasper bestyrer og vedligeholder stiftets materialesamling, som alle præster kan låne fra. Kasper kommer 

gerne rundt med materialet, ligesom han fortæller om det i nyhedsbreve og ved passende lejligheder.                                                

Vi holder religionspædagogiske kurser i stiftet, efter behov og ønsker.                                                                                 

Vi er baggrundsgruppe for Kasper – religionspædagogisk konsulent, Anne - skoletjenestekonsulent og 

Hanne – kontaktpræst for kirke og udviklingshæmmede. 

4. Budget 2018 (bilag: budget 2016 og regnskab 2017) 

I 2016 er der budgetteret med 24.000,-kr. I 2017 er der brugt 16.088,55 kr. Pengene er brugt på kurser og 

materialer.                                                                                                                                                                                                   

Vi har mulighed for at lave kurser for både præster og menighedsråd.                                                                                

Vi kunne lave en højskoledag for menighedsråd i stiftet, omhandlende inspiration til religionspædagogisk 

undervisning i sognene – både minikonfirmanderundervisning, voksenundervisning mv.                                                                                                                          

Vi kunne også lave en temadag for skolefolket. Måske skal vi skele til dannelseskonferencen.  

Vi budgetterer med 24.000? Hanne og Kasper arbejder videre med et budget. 



5. Orientering fra skoletjenestekonsulenten 

Der er vikar i Stege-Vordingborg, men stillingen er opslået, og der er ansættelsessamtaler på torsdag.      

Den nuværende vikar, Rikke, som er meget dygtig, er en af ansøgerne.                                                                                          

Der mangler penge i skoletjenesten. Stiftsrådet betaler 2/3 og Stege-Vordingborg provsti betaler 1/3 af 

budgettet. Skoletjenesterne i hele landet samarbejder meget, og det er tydeligt, at vi ikke har råd til de 

samme aktiviteter, som resten af landet. I resten af landet er skoletjenesten provstibåret, og skoletjenesten 

vil undersøge, om der også er en mulighed i vores stift. 

6. Valg af repræsentant til skoletjenestens bestyrelse  

Der skal vælges en ny repræsentant fra religionspædagogisk udvalg. Anne-Lene er valgt. 

7. Orientering fra konsulenten – udgår, da Kasper er syg. 

8. Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede 

Vi har en lille erfagruppe i stiftet vedr. undervisning af specialkonfirmander. Sundkirken og Gitte Sylvest har 

startet special-minikonfirmandundervisning. Toreby, Nysted og Nykøbing sogne holder 4 gange årligt GLAD-

gudstjenester for udviklingshæmmede. opfølgning fra sidste møde: Der er styr på undervisningen på 

Magretheskolen. 

9. Kommende kurser – kursus i foråret? 

Der er FUV-kursus d. 18. april i Sakskøbing. Filosofiske saloner. Undervisere er Lars Sandbeck og Birgitte 

Kragh Engholm. 

Kursus i brug af kristuskrans i konfirmandundervisningen og pilgrimsvandringer med konfirmander kunne 

være sidst på foråret/før sommerferierne starter. Inspiratorer kunne være: Kristuskrans v. Mette Marie 

Tranekjær og Ida Støckel-Rolle og pilgrimsvandringer v. Elisabeth Knox-Seith. Hanne taler med Kasper om at 

få etableret et kursus. 

Et andet kursustilbud kunne være ”Gudstjenester lavet af konfirmander”. 

Katekumenat: Anne Reiter foreslår et kursus her i stiftet, inspireret af svensk materiale, der er ved at blive 

oversat til dansk. Kurset skal være brugerbetalt. 

Andre løse ideer, overført fra sidste møde: Kirsten Cenius om brug af dukker i undervisning og 

gudstjenester? Susanne Oxholm har en kontakt.  

Erik Christophersens fortællebibel?  

Værktøjskursus fra konfirmandcentret v. Finn Andsbjerg? 

 

10. Næste møde: Tirsdag d. 15. maj 10.15 – 12.15 i Sognets hus/Pilgrimshuset i Maribo. Der skal være ½ 

times drøftelse af udvalgtes fremtidige arbejde. 

11. Evt.  

Referent Anne-Grethe Andersen 


