Referat Religionspædagogisk Udvalg torsdag
d. 2.11.17 kl. 11.30 -14.00
Deltagere: Inge Lise Reiche, Benthe Kleon Jeppesen, Sussie Nygaard Foged, Carsten Ullits Mortensen, Tove
Kallehave Brogaard

1. a: Velkommen til udvalgtet til Carsten. Dejligt med en organist i udvalget igen!
1. Evaluering af kursusdag 5.10 – Vuxendialog og filosofiske saloner
God tilslutning til dagen. Enighed om, at det er et vigtigt emne, og at dagen samtidig
demonstrerede samtalens sårbarhed.
Om Vuxendialog: En enkel og let tilgængelig metode, der kan anvendes i mange
sammenhænge
Om filosofiske saloner: Inspirerende! Vigtig pointe: Man kan ikke lave alt ”for alle”
2. Status på kursusdag 23.1.18
Alle aftaler er i hus (Gitte Østerlin/Tina Klingenberg, Jeppe Casche Nissen og Hugo
Jensen) og indbydelsen under udarbejdelse. Carsten undersøger muligheden for at
lave en mailliste, så indbydelsen også kan sendes direkte til alle organister
3. Ingelise referer fra konfirmandlederkonferencen
Der var plusser og minusser. Kendetegnende er det, at vores vilkår i
konfirmationsforberedelsen er meget anderledes end i de øvrige nordiske lande,
hvilket godt kan gøre det svært at overføre praksis.
4. Annemette orienterer om børnetjenesten – se gerne www.boernetjenesten.dk’
Punktet er udskudt til næste møde
5. Bordet rundt – Hvad rører der sig? Har jeg en problemstilling/en ide i forhold til vores udvalg?
Benthe: Meget spændende erfaringer mht til rollespillet ”Luthers nøgler” på Børglum
som provstisamarbejde.
Inge Lise: Fokus på, hvordan vi styrker kirkens pædagogiske arbejde, sådan at det
kirkelige element bliver tydeligere. Vi må gerne være eksperterne, der kan formidle.
Carsten: Spændende arbejde med børnemusik (børnehavebørn) i kirken.
Tove: Oplever stigende lydhørhed i forbindelse med arbejdet omkring
dannelseskonferencerne i samarbejde Lærerforeningen og Skolebestyrelserne i
Frederikshavn-Hjørring.

6. Hvorfor er det vigtigt, at forskellige faggrupper er repræsenteret i vores udvalg? (præst,
kirkekulturmedarbejdere,organister)
Det fik vi ikke snakket ret meget om J
7. Hvad er vores næste arbejds – eller kursustema?
Muligheder: Børnetjenesten, musik, relationspædagogik (Helle Schimmel)
8. Nye regler for befordringsgodtgørelse til udvalgsmøder
Tove afventer opfølgning på en mail fra Stiftet vedrørende specificering af reglerne.
Det, der er HELT sikkert er, at alle præster kan få kørselsgodtgørelse til lav takst til
møderne.
9. Næste møde
1. marts kl. 11:30 – 14:00
Der er en doodle på vej om et møde i august/september.

Ref: Tove

