
Referat af møde i religionspædagogisk udvalg tirsdag den 4. februar  
kl. 10.00-12.00 i Sundkirken  
Til stede: Hanne Lundsgaard, Anne-Lene Nielsen Frederickson, Johannes Kristensen, Anne-Grethe Andersen, 
Dorte Hedegaard og Kasper Høyer. Afbud fra Ebbe Balck-Sørensen og Anna Sloth Jørgensen 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
1. Meddelelser fra formanden 
Det Sociale Netværks ungdomssatsning, MindU, har givet stiftet et tilbud om et kursus for 
konfirmandundervisere med henblik på at spotte sårbare unge i konfirmandundervisningen. Det arbejder vi 
med på. 
FUV har givet et tilbud om at følge et par minikonfirmandundervisere i hvert stift og sammen med dem 
udvikle deres minikonfirmandundervisning. Tilbuddet blev givet videre til Jacob Scheving i Stubbekøbing og 
Janne Svensson i Nakskov. Måske vil Janne tage imod det. 

2. Orientering fra Johannes om Dåbskonferencen i Roskilde 
Forberedelserne kører stille og roligt. Datoen kommer, det bliver i september. Materiale til udsendelse i 
stifterne er på trapperne. Er Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler inviteret med? Johannes følger op på det. 
Vi kom ind på Roskildes konfirmandevent, og mange var lidt misundelige: Kan vi lave noget lignende? 
Johannes har været med til at udvikle det i Roskilde og talte varmt for det. En nem løsning kunne være, at 
Interesserede præster her fra stiftet koblede sig på Roskildes event, det gør Johannes og Finn Dyrhagen 
allerede nu. 
En anden, knap så udgiftstung konfirmandevent, som vi måske selv kunne lave, var at lave noget i stil med På 
sporet af Jesus eller Luthers nøgle? 

3. Orientering fra skolekonsulenterne 
Det går forrygende. Konsulenterne har travlt! Årets salmesangsprojekt har dog oplevet en lille nedgang i 
interessen. Salmesangsprojektet kan måske på sigt få et lille problem med at få en præst som konferencier/ 
leder af eventen, hvis de sædvanlige ikke kan. Måske var det en ide at få en gruppe præster bag projektet? 
Alsangsstævne for skolebørn på mellemtrinnet den 4. maj: der bliver et stævne i Nakskov Teater og et i 
støbeskeen i Nykøbing.  
På sporet af Jesus: datoen bliver 11. september. 

4. Orientering fra konsulenten 
Kurserne om Minikonfirmander og salmesang for børn 3. marts og Inspirationsdag om 
plejehjemsgudstjenesten 16. juni er udbudt. Skuffende få har meldt sig til kurset 3. marts. Vi håber på lidt 
flere tilmeldte inden deadline d. 19.02. 
Supervisionsforløb Med Jacob i Stubbekøbing og Lizet i Horslunde kører. Det er snart tid at få 
netværksgrupper op at stå til den sidste fase i deres forløb. 

5. Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede 
Hanne har været på kursus, sammen med Lizet og Susanne: Specialuddannelse for undervisning af børn og 
unge med særlige behov. Det var godt! 
Hanne har kaldt sammen til erfa-gruppen, som mødes i dag: Hanne, Dorte, Rebekka, Gitte og Inge 
(underviseren fra Østofte) deltager. Susanne, Lizet og Anne-Lene er interesserede, men kunne ikke til dette 
møde.  

6. Kommende kurser? 
Anne-Lene kom med en ide til et halvdagskursus: Hvordan holder vi gudstjenester for folk med særlige behov? 
Vi har oplevet, at det er tungt at få vakt interessen for dette emne, men det kunne jo også være et argument 
for at prøve igen!En kursuside: En eftermiddag med Gladgudstjeneste-holdet?  

7. Næste møde 

Tirsdag d. 18. August kl. 10-12 i Sundkirken 
8. Evt. - - - 
 


