
Referat Religionspædagogisk Udvalg  
Torsdag d. 29-8-18 kl. 11.30 – 14.00 
 

Deltagere: Benthe Kleon Jeppesen, Inge Lise Reiche, Tove Brogaard, Anna Sofie Bielefeldt, 
Sussie Foged og Anna Døssing Gunnertoft 

Afbud: Carsten Ullits Mortensen og Jens Chr. Meldgaard 

1. Studiedagen 2019 er arrangeret og indbydelserne sendt ud første gang v. Tove 
Invitationen er ude og sendes ud igen primo januar 2019. 15 tilmeldinger allerede.  

 

2. Status på fortsættelseskurset om 13/11 babysalmesang, FUV’s stiftskursus v. 
Anna + fortællekurset v. Anette Jahn 
13/11-2019: Babysalmesang: Inge Lise er mødeleder på dagen plus kontakt til 

underviserne. Tove følger op på Hasseris og sætter cc. 

11/10-2019: FUV/Filosofiske Saloner: Anna er tovholder   

31/10-2019: Fortæl livet frem: Anna er tovholder 

 

3. Orientering fra visionsmødet med Stiftsrådet d. 27-9. v. Tove  
Infotjenesten fremlagde en tjekliste til hjemmesiden.  
Tove har været inde på siden og tjekke listen. Medlemmer skal opdateres. Sidste 

referat er fra 2015. Kommissoriet forbliver uændret. Tove har ansvaret. 

Hold kalenderen opdateret – Anna har ansvaret. 

Der er mulighed for at udbygge siden. Er det noget, vi vil? Nej. Evt. link til 

konfirmandcenteret. 

 

Toves eget oplæg:  

Drøm om at uddanne udvalget selv. Biskoppen bakkede op. 

Konkret forslag: Studietur til Sverige eller Norge vedr. konfirmationsforberedelse (fx 

Lunds stift) evt. i samarbejde med SUK-udvalget. Benthe foreslår England. Sussie 

foreslår, at vi kunne lade den ligge og summe, så vi får en klar tanke om, hvad vi vil 

undersøge. Punkt til næste møde.  

 

Sussie orienterede om de forskellige udvalg, der er repræsenteret på forskellige messer 

på vegne af Folkekirken. I samme ombæring er Sussie blevet kontaktet af Maibritt 



Daugaard, der fortalte, at et udvalg på landsplan om bryllups- og småbørnsmesser 

bliver nedsat. Sussie er inviteret med heri. 

Opgaven med bryllupsmessen har ligget i infotjenesten, men det mener de ikke, det 

skal længere. Det blev drøftet, at opgaven kan ligge i Religionspædagogisk udvalg. 

Udvalget var positivt stemt.  

 

4. Annemette Hübner har ønsket at forlade udvalget. Forslag til nyt udvalgsmedlem 
(kirke- og kulturmedarbejder). 
Inge Lise indledte en drøftelse om form og struktur i forhold til nye medlemmer. 

Hvordan tager vi imod nye medlemmer? Og hvordan skaber vi lyst til at komme ind 

(styrke forholdet mellem fx præst og kirke- og kulturmedarbejdere). 

Sussie spørger: Henriette Danielsen 

Tove spørger: Hanne Møller. 

 

5. Vi skal have afrundet vores snak om www.boernetjenesten.dk som muligt 
kursusemne. Da Annemette ikke kommer, bedes I orientere jer på hjemmesiden, 
hvis det ikke allerede er gjort. 
Børnetjenesten kan bruges som delemne på et kursus om førskolebørn. 

 

6. Orientering fra Anna (Hvis der er mere efter pkt 2 J) 
Har følgende kurser udbudt: 

- UCN forløb om specialpædagogik, storyline projekt om slægten med Viborg stift og 

Fangekoret/Diakoniprojekt.  

Hvad er meningen? – for gymnasier til november og et for udskolingen i samarbejde 

med skole-kirke konsulenter (2019). 

Dannelseskonference i oktober i samarbejde med skolebestyrelsen og Aalborg 

Lærerforening. Sussie bemærkede, at desværre er to af Aalborgprovstierne er på rejse 

her. 

Reklame for app’en – Konfirmandens Bog. Tal gerne med jeres menighedsråd om at 

støtte projektet.  

 
7. Hva’ ska vi så lave nu? Er udfordringen omkring faldende dåbstal et emne for 

vores udvalg? 
Forslag: Faldende dåbstal/den gode dåbssamtale (evt. også gravidsamtaler), 

førskolebørn, mindfulness for skolelærere (hvordan kan man klæde præsterne mv på til 



at tale med deres sognebørn herom), kristen meditation (Benthe tager kontakt til 

udvalget for folkekirke og religionsmødet). Vi overvejer emnet til studiedagen januar 20 

Der nedsættes et udvalg om evt. 1 hel eller 2 halve kursusdage i efteråret 2019 om 

dåbssamtale, gravidsamtale/eksistentielle samtale og førskolesamtale:  

Udvalget består af Tove og Anna Sofie. Inge Lise og Carsten spørges.   

 

8. Evt. 
 

9. Næste møde  
27.2.19 kl. 11:45-14:00 (bemærk ny dato!!)  og 08.05.19 kl. 10:00-12:00 (kaffe og 

rundstykke) 

 


