Dagsorden Religionspædagogisk Udvalg
torsdag d. 22.juni kl. 11.30 -13.30
0. Nyt medlem til udvalget
Organist Irene Christensen er stoppet, og det er ønskeligt, at en ny organist træder til.
Carsten Ullits, Margit Mühlbach og Laila Høgild spørges (Sussie)

1. Status på ny voksenpædagogisk konference (5. oktober) v. Tove, Benthe og Inge-Lise
Vuxendialog og Birgitte Engholm (filosofiske saloner)

2. Orientering fra Anna om hendes arbejde
Kornets hus: Meld gerne ideer tilbage, eller hvis I ønsker ?
Nadverfællesskab,
Idé: Sscape rooms (lås familien/konfirmander inde i rummet og for at komme ud skal man løse
opgaver),
App – Konfirmandens bog
Diakoni – overvejes, om og/eller hvornår det skal gentages.

3. Opfølgning på vores snak om salmesang for demente v. Anna Sofie
Hører sammen med punkt 4. Kursus om gudstjeneste med demente. Det viser sig, at der allerede
har været et kursusdag for nylig, så måske interessen ikke er så stor. Emnet er snævert, skal det
åbnes eller skiftes emne?

4. Religionspædagogisk Studiedag 2018 – 1. februar
Kan vi lave noget, som lapper over – altså både småbørn og ældre mv.?
Vi besluttede os for at lave en studiedag med ældre i fokus. Nedenstående temaer og
foredragsholdere er foreslået:
Demenskoordinatorer
Hanne Mette Ochsner Ridder ( professor i musikterapi),
Gitte Østerlin (koordinere pårørendegrupper til demente, består af præst, sygeplejerske og
pårørende),
Kan kurset også henvende sig til plejehjemsmedarbejdere – eksperter til dagen? Samtale mellem
personale og præst? Om døden eller religiøse emner.
Sæt tid af til at sidde i grupper efter geografi og arbejde videre.

Tina Brixtofte: demente, Peter Vuust (musiker og hjerneforsker)
Annemette Riis
Arbejdsgruppe: Tove, Anna Sofie, Annelise (Tove spørger) og Anna

Ekstra kursusdag efterår 2018:
Filosofi med børn (børnehavebørn) - børnetjenesten.
(Filosofipatruljen – Dorete og Lærke)

4.b Konfirmandkonference 2017
Ingelise tager med på konferencen. Hvis ikke det dækkes af FUV, betaler udvalget.

5. Evt
Kørselsgodtgørelse – høj eller lav takst, når man kører til udvalgsmøder?
Kan møderne være lidt længere, så vi kan bringe hinanden i spil? Næste gang bliver det 2,5 time.
Tid til at fortælle om egne projekter – bordet rundt som fast punkt hver gang.
Spredning mellem mænd/kvinder, land/by mv.
Hvad vil vi gerne med kirkekulturmedarbejdere, præster og organister? Hvorfor sidder de i
udvalget?
Punkter til næste dagsorden:
Bordet rundt
Hvorfor er det vigtigt, at forskellige faggrupper er repræsenteret (præst,
kirkekulturmedarbejdere,organister)
Evaluering af kursus den 5. oktober
Status på studiedagen
Næste kursus – filosofi med børnehavebørn
Ingelise refererer fra Konfirmandlederkonferencen
Hvad er næste tema?
6. Næste møde
2. november kl. 11:30 – 14:00
1. marts kl. 11:30 – 14:00

