Referat af møde i religionspædagogisk udvalg
den 13-11-14 kl. 11.30 – 14.30 i Landemodesalen, Bispegården
Tilstede: Tove Kallehave Brogaard, Anna Døssing Gunnertoft, Irene Christensen, Inge Lise Reiche, Sussie
Nygaard Foged, Benthe Kleon Jeppesen, Anna Sofie Bielefeldt, Anna Døssing, Anne Birthe von Holck, Peter
Albek Noer, Anette Melbye Madsen (ref)
Afbud: Anne-Gerda Tvilling og Thomas Reinholdt Rasmussen
Dagsorden
1. Benny Vindelev redegør for sin
ansættelse og sine arbejdsopgaver i
Budolfi Provsti. (Benny Vindelev
deltager kun i dette punkt på
dagsordenen.)

Referat
Benny Vindelev er bl.a. ansat til pædagogisk og kreativ
inspiration, konsulent og katalysator.
Fokus er konfirmander og børnekonfirmander i Budolfi
provsti, herunder konfirmander med særlige behov.
Det diskuteredes, hvordan erfaringerne fra Budolfi provsti
kan bredes ud til hele stiftet.

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Velkommen til Anna.
Samtale om samarbejde og
arbejdsopgaver, herunder
koordinering med vores
”provstiudvalg”

Anna Døssing Gunnertoft har været ansat en måned som
pædagogisk konsulent. Anna orienterede om sine
arbejdsopgaver og planer om samme.
I første omgang er der fokus på konfirmander, særligt
supervision og støtte til præster mhp
konfirmationsforberedelsen. Biskoppen har udsendt
spørgeskema desangående som hjælp til at afdække
præsternes behov og ønsker.
Det drøftedes, hvordan man kan animerer til samarbejde
og gensidig inspiration blandt præsterne om
konfirmationsforberedelsen.
Det overvejedes om hele udvalget skal deltage i
undervisning, som Anna skal have af Jimmy Harder om
klasseledelse. Anna træffer aftale med underviseren og
sender herefter doodle til udvalget.

4. Status på brevet om Folkekirken og
den åbne skole

Tove Brogaard fortalte, at brevet gav dårlig respons. Måske
skyldes det travlhed på skolerne pga. reformen. Den dårlige
respons tages til efterretning.

5. Bidrag fra religionspædagogisk udvalg
i anledning af reformationsjubilæet

Tove Brogaard orienterede om, at skoletjenesten har et
landsækkende to-årigt projekt om reformationen i 16-17.
Vi overvejede, om religionspædagogisk udvalg skal være
katalysator på et fælles projekt i stiftet eller på sogneplan.
Der er mest stemning for sogneplanet. Det besluttedes at

udvalgets medlemmer udarbejder en vejledning i stil med
BUSK-kataloget. Kataloget skal indeholde flere ideer og
forløb, primært for konfirmander, men evt også for andre
målgrupper, såsom minikonfirmander og menighederne
mv. Det skal foreligge i foråret 16, så det kan bruges i
skoleåret 16-17.
Vi mødes i januar til et brainstorming møde, hvorefter vi
deler os ind i mindre arbejdsgrupper, der arbejder med
forskellige temaer og metoder.
Thomas Reinholdt Rasmussen er medlem af stiftets
reformationsudvalg, Tove kontakter Thomas og udsender
doodle til udvalget mhp arbejdsmøde.
6. Budget 15

Budget 15 er godkendt af Stiftsrådet
Særbevillingen til Bibeleventyret – Det nye Testamente er
godkendt, det gennemføres 18. og 19. august 2015.
Regnskab: Der er ca. 10.000 kr. tilbage i år. De forsøges
brugt til Jimmy Harder-kurset (jf. pkt. 3)
Peter Albek Noer overtager opgaven med at følge
budgettet.

7. Studiedagen 2015 – status

Er næsten færdigarrangeret, invitationen skrives i
begyndelsen af uge 48 af Benthe Kleon Jeppsen, Anna
Døssing Gunnertoft udsender den.
Studiedag 2016 bliver onsdag d.20. januar 2016
På vores møde i marts afgør vi, om der fortsat skal være
religionspædagogiske dage.

8. Konfirmander/minikonfirmander med
særlige behov

Biskopperne har udsendt anordning om, at alle sogne skal
tilbyde minikonfirmandundervisning, også for børn med
særlige behov. Biskoppen holder møde i næste uge med
præster om emnet for at kortlægge området og behovet
for støtte og vejledning. Anna deltager i mødet.

9. Endelig fastsættelse af klokkeslæt for
næste møde d. 12.3. + ny mødedato
derefter

10. Næste to møder:

11. Evt

Anna Døssing Gunnertoft valgtes som
hjemmesideansvarlig. Udvalgsmedlemmerne hjælper.
Anette M Madsen sender referatet.

Torsdag d. 12.3. kl. 9.00-12.00 (Afbud fra Peter Albek Noer)
Torsdag d.1. okt. kl. 9-12

