
Dagsorden Religionspædagogiske Udvalg 12.marts kl. 9-12 
Afbud: Biskop Henning Toft Bro, Anette Melby Madsen, Peter Albek Noer, Thomas Reinholdt 
Rasmussen, Inge Lise Reiche, Benthe Kleon Jeppesen og Irene Christensen 
 
0. Valg af referent da Anette er fraværende. 
Anna blev valgt som referent. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat og dagsorden blev godkendt. Formanden tilføjede, at der under eventuelt kommer et 
punkt om en nordisk konfirmandkonference i Finland, som vi skal tage beslutning om.  
 
2. Ordentlig velkomst til Anna .  Drøftelse af vores samarbejdsrelation. 
Da biskoppen var forhindret i at deltage, udskydes punktet til senere. 
 
3. Studiedagen 15 – evaluering 
Der var bred enighed om, at dagen var en succes. Kurset var velbesøgt med 35 tilmeldte.  
De forskellige oplæg supplerede hinanden med en god blanding af praksis og teori. 
 
4. Studiedagen 16 – skal den være? på hvilket tidspunkt? med hvilket indhold? Storyline-
kursus om Luther?  
Det besluttedes, at der ikke afholdes nogen studiedag i januar 2016, men i stedet udbydes et 
2-dages storylinekursus om Luther den 24.-25. maj. 2016. 
 
5. Opfølgning af brainstorms-mødet om udvalgets bidrag til Reformationsfejringen.  
Er vi i mål mht. grydeklare materialer til brug i sognene? (se bilag, referat 29. januar 2015) 
 

Ad 1. Storyline: 
Thomas Reinholdt, Anna Døssing Gunnertoft, Niels-Peter og Edith Lund Jakobsen har 
holdt et møde for at afklare mulighederne for et storylineforløb om Luther henvendt til 
konfirmanderne. Niels-Peter og Edith tilbød følgende: 

 udarbejde af selve storylinen 
 mødes med Thomas Reinholdt og Anna Døssing Gunnertoft for at fastholde 

udvalgets ønsker/kurs 
 udarbejde tilhørende vejledninger og arbejdsmaterialer 
 lave hjemmeside, hvor der er online adgang til alle materialer 
 forberede og afvikle to kursusdage 

 
Pris alt inkl. 40.000 kr.  

 
Udvalget ønsker at gå videre med ideen og søger Stiftsrådet om særbevilling på 20.000 kr. 
Der efterspørges rekvisitter som for eksempel bannere eller kuffert med indhold til 
afvikling af dagen, som præsterne kan låne. Anna formidler videre til Niels-Peter Lund 
Jakobsen. 

 
Kurset afholdes den 24.-25, maj 2016 i Folkekirkens Hus. Anna tager kontakt til Henrik 
Torngaard. 

 



 
Ad 2. Luthers salmer 
Vi afventer svar fra Thomas Reinholdt i forbindelse med Margrethe Østergaard, der pt 
arbejder med projekter om Luthers salmer. 

 
Der blev nedsat et udvalg til at lave et undervisningsforløb til konfirmandundervisningen 
på ca. 1,5 time: Udvalget består af: Anna Sophie Bielefeldt, Tove Brogaard og Anna 
Døssing Gunnertoft.  
Anna Sophie forhører sig hos Benthe Kleon og Inge Lise Reiche om også at være med. 

 
Ad 3. Luthers teser og døren 
Ideen udgår. 

 
Ad 4. Luthers katekismus for voksne. Thomas Reinholdt udarbejder materialer til brug for 
studiegrupper. 

 
Ad 5. Kursusdage 
Thomas og Anna arbejder med det og overvejer at lave en studietur i Luthers fodspor. 
Der var et ønske om flere forskellige foredragsholdere – også fra andre stifter.  
Det kunne også gøres mere målrettet til forskellige fagfolk. Hvad har de forskellige 
aktører indenfor kirken brug for? (Der er forskel på organister, sognemedhjælpere og 
præster). Det overvejedes, om provsterne skulle kontaktes, så kurserne kunne udbydes 
på provstikonventerne. Tove tager kontakt til Thomas 

 
Der blev nedsat et udvalg for at undersøge, om der er materiale til minikonfirmander: 
Doris Steen. Doris forhører sig hos Inge Lise Reiche, om hun også vil med i udvalget.  

 
Ad 6. Tiltag i forhold til konfirmandforældreaftner. 
Kristian Leth  koster ca. 50.000 kr. for 3 foredrag fordelt rundt i stiftet. Ideen kom for 
langt væk fra den oprindelige, der tog udgangspunkt i de lokale sogne, så vi giver ideen 
videre sognene eller til Folkekirkens Hus. Anna kontakter Henrik Torngaard. 

 
I stedet udarbejdes små oplæg til brug ved konfirmandforældreaftner: 
Lisbeth Solmunde Michelsen: Et historisk rids 
Anne Birthe von Holck: eksempelvis 5 emner om Luther, som konfirmander genfortæller 
til forældrene. Et spørgsmål kunne så lyde: Hvordan ville Danmark se ud uden Luther?  

 
Alle oplæg skal ligge klar til august! 

 
6. I øvrigt: 
Bibeleventyret NT 18-19.8.  
Tilmeldingsprocedure: Tove sender indbydelse ud snarest, så deltagerne kan anmode 
menighedsråd om betaling.  
 
Kursus om undervisning af børn med særlige behov, orientering v. Anna  
Kurset afvikles fredag den 13. marts. Der er god tilslutning. 
Hjemmesiden – noget nyt? Niels Clemmensen stopper til oktober. 



 
7. Evt.  (Næste møde er torsdag d. 1-10 kl. 9-12. Hvem indkalder?) 
Formanden holder orlov, så til næste møde indkalder næstformanden, Sussie Foged. 
Kommende møder: Torsdag den 1/10 – 2015 kl. 9-12 & torsdag den 28/1-2016 kl. 9:30-12 
 
Skolekirke konsulenter inviteres med til alle møder fremover. De sender 1-2 repræsentanter 
hver gang og aftaler dette indbyrdes. 
 
Der afholdes en konfirmandkonference i Finland 15.-17. september 2015.  
Se http://nordiskkonfirmandledarkonferens.com/ I 2016 forventes noget lignende afholdt i 
Århus af FUV. Det diskuteredes, om man skulle sende en gruppe fra udvalget af sted, men 
dette blev afvist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nordiskkonfirmandledarkonferens.com/


Bilag: 
Opsamling af brainstorm vedr. religionspædagogisk udvalgs 
bidrag til Reformationsfejringen 
d. 29.1.15 
 

1. Storyline. 

Vi retter henvendelse til Niels-Peter Lund Jakobsen for at høre, om vi kan købe ham til at lave et story-line 

forløb om reformationen til brug for konfirmationsforberedelse. Samarbejdet kunne tage udgangspunkt i et 

møde mellem (en del af) religionspædagogisk udvalg og ham. Projektet kunne præsenteres på den 

religionspædagogiske studiedag i januar 16. Anna tager kontakt. 

2. Luthers salmer 

Margrethe Østergaard, Budolfi (og Søren Rasmussen, Abildgård) arbejder pt med projekter om Luthers 

salmer. Vi afklarer om det er egnet for konfirmander. Hvis ikke, går vi i gang med at lave noget selv. Thomas 

tager kontakt 

3. Luthers teser og døren 

Vi spørger Niels Henrik Ahrendt om hans konfirmandprojekt om teser på en dør. Måske skal det 

videreudvikles. Han kunne evt. også præsentere projektet som afslutning på studiedagen.  Thomas eller 

Anna ? tager kontakt 

4. Luthers katekismus for voksne 

Thomas vil gerne udarbejde materiale til brug for studiegrupper over Luthers lille katekismus. 

5. Studiedage 

Vi arrangerer en/flere undervisningsdage for præster, kirke- og kulturmedarbejdere og organister om 

reformationen. Thomas og Anna 

6. Foredrag for konfirmandforældre 

Vi undersøger, m det er muligt at få Christian Leth til at komme og holde et foredrag om Reformationens 

grundsyns indflydelse på samfundslivet – 3 aftener i rap og 3 steder i Stiftet. Det er meningen, at præsterne 

kan tage deres konfirmanders forældre med. Anna 

7. Hjemmeside 

Vi laver en side under Stiftes hjemmeside med en oversigt over, hvad der sker af religionspædagogiske 

tiltag de næste to år. Herunder skole-kirketjenesten, BUSKudvalget, konfirmandcentret og TPC 

8. Idé til studiedagen 17: Refleksion/teologi med børn 

 

Overvejelser til mødet i rel.pæd.udvalg 12-3: Er vi i mål mht. grydeklare materialer til brug i sognene? 

Studiedagen 16 


