Referat fra møde i Religionspædagogisk Udvalg 28. januar 2014
Til stede: Tove Brogaard, Lisbeth Michelsen, Anne-Sofie Bielefeldt, Benthe Kleon Jeppesen
Afbud: Anne Birthe von Holck; Anette Melbye Madsen; Inge Lise Reiche; Peter Albek Noer; Henning Toft
Bro; Irene Christensen; Sussie Nygaard Foged; Thomas Reinholdt Rasmussen; Anne Gerda Tvilling

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Valg af referent

Godkendt

Benthe Kleon Jeppesen

4. Ny stiftskonsulent – orientering og overvejelser
Lars Brinth har fået præsteembede i Bjergby-Mygdal og har haft sidste arbejdsdag i bispegården.
Vi takker for det gode samarbejde indtil nu og ønsker held og lykke. Vi vedtog at sende biskoppen
nogle linjer om det religionspædagogiske udvalgs ønsker og behov i forhold til nybesættelse af
stillingen.
5. Kurser
a)

IPAd og sociale medier i konfirmationsforberedelsen – status
Kursus afholdes 19. marts i Bispegården. Peter Albek Noer udfærdiger
indbydelse, som skal sendes ud nu. Vi foreslår, at der bliver tilmelding til Peter
Albek Noer.

b)

Bibeleventyret – status
Vi ansøger Stiftsrådet om 36.000 kr. til afvikling af kursets første del. Hvis
pengene bevilges, udbydes kurset i samarbejde med Diakonissestiftelsen
august 2014 (uge 34). Kurset kan afholdes på Hotel Sanden Bjergaard.
Egenbetaling 1500 kr. pr. person (for kost og logi) kan man søge dækket af sit
menighedsråd. Kurset udbydes til præster, sognemedhjælpere og lærere.
Max. 20 deltagere.

6. Studiedagen 16.1.14. Evaluering og dato for studiedagen januar 15.
Inspirerende dag med Bård Norheim i Brønderslev Kirkecenter. Et af hovedbudskaberne: Kirken skal i
højere grad være opmærksom på at samle sig om det centrale, fokus – end på at sætte grænser udadtil.
Referat af dagen kan læses på Aalborg Stifts hjemmeside. Ca. 20 tilmeldte. Måske skal vi i højere grad satse
på flere forskellige oplægsholdere på Religionspædagogisk studiedag – så er der ”noget for enhver smag”,
både personligt og teologisk. Det ville måske give flere tilmeldte.
Studiedag 2015 fastsættes til 20. januar 2015.
Udvalg 2015: Tove Brogaard, Anne-Sofie Bielefeldt, Lisbeth Michelsen, Benthe Jeppesen.

7. Statusoverblik vedr. skolereform og kirke. Hvordan står det til rundt omkring?
Aalborg-provstierne: Domprovsten og Benny Vindelev har mødtes med skoleforvaltningen. Præsterne
venter spændt på nyt.
Jammerbugt provsti: Præster og skoleledere skal mødes 30. januar på initiativ fra provst Folmer ToftdalOlesen og skolechef Michael Stilling.
I Hjørring-området har Tove Brogaard sammen med provsten og et par kolleger haft et møde med
skoleforvaltningen. Minikonfirmander bliver i Hjørring Kommune en del af fritidstilbuddet (kaldet

”understøttende undervisning”). Alle præster er blevet opfordret til at sende brev til deres skoler om,
hvilke tilbud kirken har til børn i de timer, der er reserveret den ”understøttende undervisning”). Foreløbigt
ser det ud til, at konfirmationsforberedelsen i Hjørring Kommune fortsat ligger i morgentimer.
Det bør være en opgave for Religionspædagogisk Udvalg at lave et inspirationskatalog til
heldagsundervisning, samt inspirationskatalog til, hvordan man kan inddrage tidligere konfirmander,
forældre og familier i konfirmationsundervisningen, hvis denne kommer til at ligge i fritiden.

8. Underudvalgene
a) Henvendelse til alle præster vedrørende skolernes planlægning af det nye
skoleår/minikonfirmander (er sket!). Respons?
Positiv respons på initiativet.

b) Kortlægning af problemer for konfirmationsforberedelsen i forbindelse med
den nye skolestruktur (Lars Brinth, Biskoppen, 2 provster)
Udvalget har ikke været samlet.

c) Nordjysk ”Religionernes dag”
4. september 2014 kl. 11-16 i Åby Sognegård.
En dag om Esbjerg-evangeliet. Max. 50 personer.
(Udvalg: Anne Birthe von Holck, Inge Lise Reiche, Søren Bo Svendsen)
Vi bevilger 10.000 kr. til foredragshonorar. Der bliver desuden deltagerbetaling.

9. Orientering fra Skole-kirkekonsulenternes seneste møde med biskoppen, herunder opfordring
til, at religionspædagogisk udvalg arbejder med, hvordan præsterne tager imod henvendelser
fra skolerne
Tove Brogaard deltog og orienterede fra mødet.

10. Orientering fra møde med udvalgsformænd i Aalborg Stift, herunder udpegning af en
”hjemmesideansvarlig” fra udvalget.
Tove Brogaard deltog og orienterede fra mødet. Vi er selv ansvarlige for, at beslutningsreferater fra vore
møder kommer på hjemmesiden. Udpegning af hjemmesideansvarlig udsættes til næste møde.

11. Næste møde
Onsdag den 7. maj kl. 11.30 – 14.30 i Bispegården.

12. Eventuelt
Intet

