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Referat fra møde i Viborg Stifts undervisningsudvalg d. 09.01.2014 kl. 14-16 
 

Til stede: Niels-Peter Lund Jacobsen, Lissy Hauge Jensen, Kirsten Donskov Felter, Asbjørn Munk 
Hyldgård, Merete Lindhardt Christensen og Hanne Høgild 
Afbud fra: Charlotte Falkenberg Slot og Birgitte Svenstrup 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden v. Niels-Peter 
Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 20.08.2013 v. Niels-Peter 
Referat godkendt. 

3. Orientering fra deltagelse i Trossoplæringskonferanse i Lillestrøm, Norge v. Niels-Peter, 
Asbjørn og Hanne 
En spændende konference med masser af inspiration at hente både i de konkrete tilbud i 
programmet, men også i selve konceptet omkring afholdelse af en konference for alle i 
kirken, der arbejder med trosoplæring. Det kunne være godt, hvis flere kunne få den 
oplevelse. 

4. Status på afholdte og kommende kurser 2013-14: 
a) 24. oktober ”TPC stiftskursus 2013” v. Hanne 

Aflyst pga. for få tilmeldte. 
b) 19. november ”Formidling for konfirmandforældre” v. Niels-Peter 

En god dag med inspiration til arbejdet med konfirmandforældre, så det bliver mere 
end blot info om de praktiske ting på selve dagen. Der var 11 deltagere. 

c) 27. februar Fremlæggelse af rapporten ”Mere end blot to timer” v. Hanne 
Dagen er planlagt og invitation sendes ud snarest. 

d) Minikonference om dannelse (forår 2014) v. Hanne 
Datoen er 1. april kl. 11.30-16, og oplægsholderene er Hans Vium Mikkelsen, Birgitte 
Stoklund og Finn Thorbjørn Hansen. Alle oplægsholdere lægger ud med at sige noget 
om deres eget dannelsessyn. Stikord til oplæggene: HVM: Hvad er dannelse i en 
folkekirkelig sammenhæng? Hvad er målet med den folkekirkelige dannelse i en 
forkyndelses- og undervisningssammenhæng? BSL: Bredt om kirkelig dannelse og noget 
om, hvorfor der er brug for religiøs dannelse. FTH: Den sokratiske, undrende samtale 
som dannelseselement i samfundet. Værdiformidling med samtalen som 
omdrejningspunkt  

e) Forældres rolle i børns dannelse + faddertiltalen (efterår 2014) v. Niels-Peter 
Et aftenarrangement bygget op omkring et dåbsforløb: Dåbssamtale, dåben, 
dåbsopfølgning og faddere. Hanne kontakter Tine Illum og Betty Ahrenfeldt. Kirsten 
snakker med Thomas Felter. De tre kunne være bud på oplægsholdere til sådan en 
aften. Det ville være ideelt, om sognemedhjælper og præst fra samme kirke kunne 
deltage sammen til sådan et arrangement.   

f) Den kirkelige underviseres rolle – hvordan fordrer roller dannelsesaspektet (efterår 
2014) v. Niels-Peter 
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Kirsten overvejer indhold, og punktet tages op på næste møde til videre planlægning. 
g) Henvendelse fra SUK: Kommunikation på de unges præmisser v. Hanne 

SUK spørger undervisningsudvalget, om det vil holde et arrangere om kommunikation 
på de unges præmisser. Udvalget er positiv, men ud fra årsplanen 2014, vil det være 
mest sandsynligt, at det først afholdes i 2015. 

h) Henvendelse fra sognemedhjælpere: Storyline v. Hanne 
En gruppe sognemedhjælpere i stiftet har rettet henvendelse med ønske om et oplæg 
om storyline. Niels-Peter kontakter sognemedhjælper Tina Bøcher fra Fonnesbæk Kirke 
og aftaler nærmere. 

5. Studietur 2014 v. Kirsten 
Der var enighed om, at det vil være godt for udvalget med en fælles oplevelse omkring 
noget fagligt. Det er ikke så sandsynligt, at hele udvalget kan rejse til konference i Norge til 
efteråret. Derfor arbejder vi på en halv dags tur til Aarhus på en hverdag, hvor vi kan 
besøge nogle sogne, vi kunne lade os inspirere af. Hanne sender mail rundt til alle med 
spørgsmål, om man vil kunne deltage i sådan en tur, hvis den arrangeres i god tid. Der er 
samtidig også enighed om, at det vil være godt, hvis nogle fra udvalget i 2014 kunne 
deltage i trosoplæringskonferencen i Norge. Det arbejder vi videre på, ligesom vi også 
overvejer, om der kunne inviteres andre med udefra evt. biskopper.  

6. Årsrapport 2014 v. Hanne 
Hanne har skrevet årsrapport for 2014. Den blev godkendt og sendes til stiftsrådet med 
deadline 15/1-14. 

7. Budget 2015 v. Hanne 
Budgetønske for 2015 fremsendes til stiftsrådet 15/1-14. 

8. Økonomi v. Hanne 
Punktet udsættes til næste møde. 

9. Niels-Peter fortæller om sin studieorlov om story line 
Punktet udsættes til næste møde. 

10. Evt. herunder kommende møder v. Niels-Peter 
Hanne sender doodle med forslag til kommende mødedatoer. Mødernes varighed skal 
være tre timer. 
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