Referat Religionspædagogisk Udvalg
Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 11.30 – 14.00
Til stede: Sussie Foged, Benthe Kleon, Tove Brogaard, Anna Sofie Bielefeldt, Jens Chr.
Meldgaard og Anna Gunnertoft
Afbud: Annemette Hübner, Anette Melby, Inge-Lise Reiche, Carsten Ullits Mortensen

1) Jens Chr. Meldgaard er Stiftsrådets nye kontaktperson til vores udvalg, og deltager i
mødet.
Velkommen til! Jens Chr. er ikke officielt medlem, men er med for at skabe gensidig og tæt
dialog mellem udvalg og stiftsråd. Derfor er han ikke nødvendigvis med hver gang, men vil
gerne bestræbe sig på at være med så ofte som muligt. Jens Chr. kan på denne måde
også frembære ønsker og ansøgninger til stiftsrådet.
2) Refusion af kørselsudgifter til udvalgsmøder og kurser
Alle udvalgsmedlemmer har ret til befordringsgodtgørelse til lav takst.
3) Evaluering af Studiedagen 23.1.18 ”Folkekirken på plejehjemmet”
Der var god interesse herfor – knap 40 deltog.
Stolthed i udvalget over at have holdt denne slags kursus. Der var små brugbare tips, som
har ændret praksis flere steder, og det har haft en positiv indvirkning på gudstjenesterne.
Jeppes teologiske overvejelser over menneskesynet var givende.
Til sidst blev det lidt for ustruktureret, og vi gik over tid, så der må godt være en lidt
strammere mødeledelse.
Jens Chr. kunne godt tænke sig at holde gryden i kog vedr. musik – hvad gør det ved os?
Husk at sende deltagerliste og program ud til de tilmeldte efterfølgende.
4) Evaluering af Stiftskursus 2017 om Babysalmesang og status på evt. Stiftskursus
2018: Filosofiske saloner v. Anna
Meget positiv respons og efterspørgsel efter fortsætterkurset: ”Babysalmesang på ny –
fortsat”. Kurset koster 8000 kr. plus kørsel (Nov - Tove)
Filosofiske saloner afholdes i Støvring (Okt - Anna)

5) Orientering fra Anna i øvrigt J
Kursus ”Fortæl livet frem” ved Anette Jahn bookes 31. okt. 2018 (Anna)
Diverse tilbud om materialer, organisationer og kunstnere mv. kan ikke sendes ud løbende
og med anbefaling. Men udvalget foreslår, at det samles i ”bunker” to gange årligt og
sendes ud – evt. med en bogliste (Anna taler Lars Brinth om det).
6) Annemette orienterer om børnetjenesten – se gerne www.boernetjenesten.dk
Punktet udgår og sættes på næste gang.
7) Nye skibe i søen: Hvad er vores mål for 2018?
Muligheder: Børnetjenesten, musik, relationspædagogik (Helle Schimmel)
Følgende kurser arrangeres:
”Babysalmesang på ny – fortsat”. Kurset koster 8000 kr. plus kørsel (Nov - Tove)
Stiftskursus om Filosofiske saloner afholdes i Støvring – ca. 5000 kr. (Okt - Anna)
Kursus ”Fortæl livet frem” ved Anette Jahn bookes 31. okt. 2018 – 7.000 kr plus (Anna)
Konfirmanddag i januar 2019 med indlæg og mulighed for at danne grupper, der kan køre
videre efterfølgende.
Forslag til indhold:
Konfirmander til højmessen v. Karen Togsverd
Konfirmandforberedelse i praksis.
Stine Munch – mal i bibelen
Relationspsykologi v. Helle Schimmel
Udvalg: Benthe Kleon, Tove Brogaard. Carsten spørges også.
8) Evt.
Kornets hus har kontaktet Ane Katborg og Sussie Foged, som har sendt skitse og tilbud.
De har endnu ikke hørt noget retur.
9) Næste møder:
29.8.2018 kl. 11.30 – 14.00 og 28.2.2019 kl. 11:30-14:00

