Referat af møde i religionspædagogisk udvalg onsdag den 6. februar
kl. 11.30 i Sundkirken
Til stede: Hanne Lundsgaard, Anne-Grethe Andersen, Anne-Lene Nielsen Frederickson, Ebbe Balck-Sørensen,
Johannes Kristensen og Kasper Høyer

Godkendelse af referat
Godkendt.
Offentlige referater: Vi burde sørge for, at vore mødereferater bliver lagt frem på stiftets hjemmeside.
Kasper hører, om det frembyder problemer. Hvis ikke, vil vi gøre det fremover.

1. Velkommen til Johannes Kristensen!
Johannes var med i Roskilde stifts religionspædagogiske udvalg fra 2013, og tog med glæde imod opfordringen
til at gå ind i vores udvalg, da han kom hertil. Det er gensidigt, og vi sagde velkommen!

2. Meddelelser fra formanden
Kasper repræsenterer os i stiftets kursusudvalg (som har næste møde tirsdag den 30. april).
Vi ser på stiftets hjemmeside, at religionspædagogisk udvalgs sammensætning er gældende indtil 2020.
Det tager vi til efterretning.

3. Konstituering af udvalget
Hanne vil gerne trække sig som formand, mest fordi kommunikationen med stiftet lige så godt kan samles hos
Kasper. Kasper blev derfor valgt som formand. Hanne bliver næstformand og vil fortsat tage sig af
mødeledelsen. Kasper orienterer stiftet om vores omstrukturering.

4. Orientering fra skoletjenestekonsulenten
Det hedder: skolekonsulenterne, idet Dorte er ny skolekonsulent med Lolland som ansvarsområde, mens
Anna dækker Guldborgsund. Ingen af dem var med i dag. Vi tænker, det vil være relevant, hvis referater og
mødeindkaldelser/ invitationer fremover går til dem begge?
Vi ville gerne have drøftet en dato for På sporet af Jesus 2019 i Maribo med dem. Vi foreslår fredag d. 20.09.
Men skoletjenesten, hvis arrangement det jo er, har sat datoen til d. 13.09.

5. Orientering fra konsulenten
Det er et stykke tid siden, Kasper har været ude med konfirmandundervisnings-supervision. P.t. har han en
aftale med Marianne Wagner til efteråret. Supervisionstilbuddet kunne sagtens udbredes også til erfarne
præster, som kunne tænke sig at reflektere over deres undervisning, uden at skulle ud af huset.
Susanne Oxholm er stiftets ny uddannelseskonsulent, og Kasper koordinerer tilbuddet til nye præster med
hende.
Studieugen for stiftskonsulenter er sat til 20-23. maj. Men der er ikke programsat ”formands- og ledermøde” i
den forbindelse.

6. Orientering fra kontaktpræsten for kirke og udviklingshæmmede
Vi har haft kursusideen: Inspiration til konfirmandundervisning af en enkelt / specialundervisning af et lille
konfirmandhold oppe at vende.
Hanne har snakket med Konfirmandcenter.dk om behovet for inspiration, og de har netop lagt en ny afdeling
på hjemmesiden med vejledning og inspiration til undervisning af konfirmander og minikonfirmander med
særlige behov.
Landsnetværket Folkekirke og Særlige behov har lige lavet nyhedsbrev, som Hanne delte ud. Foruden Hanne
deltager Gitte Sylvest Larsen fra Lolland-Falster.
Hanne gav en varm anbefaling af en ny bog indenfor feltet: Kirken og mennesker med særlige behov,
redigeret af Lars Nymark Heilesen.
Gitte Sylvest og Dorte Hedegård er i gang med en videreuddannelse indenfor feltet.
Hvad sker der med evt. konfirmander fra Fjordrækken i Nakskov? Kasper følger op på det.
GLAD-gudstjenesterne i Nykøbing går fint. Dog er der ikke megen berøring med unge fra Marie Grubbeskolen, Guldborgsunds STU-tilbud.

Stiftets erfa-gruppe for præster/sognemedhjælpere med specialundervisning ligger p.t. stille, men bydes nok
ud igen efter sommerferien.

7. Status på minikonfirmandundervisningen i stiftet
Ebbe fik problemstillingen, med særligt henblik på Vestlolland/Nakskov, på dagsordenen ved sidste
stiftsrådsmøde. Biskoppen lovede at følge op på det. Ebbe sørger for at spørge til det ved næste
stiftsrådsmøde. Den nye børnepræst i Nakskov skal vel blandt andet ses som et forsøg på at imødekomme det
store problem, at der ikke er MKU i Nakskov. Vi har tidligere drøftet forslaget om en sognemedhjælper på
provstiplan, hvis ikke der er grundlag for en hel- eller deltids sognemedhjælperstilling i Nakskov. Det vil vi
stadig pege på som en mulighed.

8. Kommende kurser
Nogle punkter fra vores løse drøftelser:
Dåbskonferencen i Roskilde dette år var vi ikke med i. Johannes syntes, det var ærgerligt. Der vil komme flere
dåbskonferencer, og vi vil holde os til.
Dannelses-konference: Efter dannelseskonferencen på landsplan for et par år siden arbejdede folk fra skole og
kirke for en lokal dannelseskonference et stykke tid, men det løb ud i sandet. Hanne ser, at Guldborgsund
inviterer til en stort anlagt dannelseskonference, men uden at inddrage kirken.
Konfirmandkurser er altid relevante. Vi har ikke planer om noget konkret, men Kasper tager anliggendet med
til kursusudvalget og er opmærksom på, om kursusudvalget har gjort sig nogle tanker om konfirmandkursus.
Lægfolks medejerskab til gudstjenester, var det et område for os? I udgangspunktet mener vi, at det hører
hjemme under gudstjenesteudvalget.

9. Næste møde
Tirsdag d. 10.09 kl. 10-12.

10. Evt.

