
Referat – Møde i undervisningsudvalget 2. nov 2016 
Deltagere: Jeppe Jensen, Lone Ahlers, Niels-Peter Lund Jacobsen og Gitte Thorsøe 

 

1. Reformationsrock – Eskild Dohn 

Gitte Thorsøe træder ind i udvalget i stedet for Lene Hansen 

Undervisningsudvalget skal lave invitation til arrangementerne.  

Materialet skal tage udgangspunkt i sangene 

Omfang er til 1 eller 2 undervisningsgange. 

Skal være klar til brug til konfirmanderne næste skoleår. Udgives i foråret 2017. 

Lone sender referater af møder (både reformationsrock og udvalgsarbejde) til Gitte Thorsøe.  

 

2. Fælleskirkelig ”katekismus” (Niels Iver Juul) 

Det mellemkirkelige råd vil udgive en bog i 2018  

Niels Iver Juul er præst i Farsø, og er Viborg Stifts repræsentant i arbejdet med bogen.  

Vi skal overveje, om vi vil gøre noget ved bogen her i Viborg Stift, når den kommer. 

 

3. Orientering om FUV-stiftskursusdagen den 21. sep. 

Omkring 20 deltagere 

 

4. Ny stiftspræst for undervisning 

Udvalget har virket siden maj 2016 – ny udvalgsstruktur i hele stiftet 

Udvalget er en styregruppe, der skal nedsætte ad hoc udvalg. 

Udvalget har lavet vision: Reformationen er hovedtema i 2016-2017. 

Konkrete opgaver pt: Eskild Dohn og storyline-kursus. 

Udvalget ønsker at være mere proaktive. 

Vores vision handler om dåbsoplæring – det handler også om at gøre hjemmet mere ansvarlig: Kan vi 

hjælpe menighedsråd og kirkelige undervisere på vej – klæde dem på til at gøre vores dåbsoplæring mere 

konkret. 

Formen kunne være et foredrag eller oplæg, men kan også være i form af et idé-katalog.  



 

5. punkter til næste møde 

 Hvordan gør vi vores vision konkret? Kan vi få menighedsrådene i spil mht dåbsoplæring? 

 Hvilke målgrupper har udvalget? 

 

Udvalgets medlemmer tænker idéer omkring dåbsoplæring frem mod næste møde – vi tager 

hver især konkrete forslag med til et idé-katalog. 

 Gitte spørger rundt om i provstierne om konkrete forslag til dåbsoplæring. 

 

Næste møde: Onsdag den 25. januar 2017 kl 10.30-12.30.  

 

Referent: Gitte Thorsøe 


