Referat - Undervisningsudvalget
Onsdag den 15. november kl. 9-12 på Viborg Stift
1. Siden sidst





Trosoplæringskonferencen i Norge
o Kan vi inspirere til at kirkerne kan tilbyde noget til hver årgang – ikke i samarbejde med
skolen, men som et ”forkyndende tilbud” – vi nedsætter et udvalg, der arbejder videre med
ideen.
o Kan vi lave et event, der har både workshops og inspiration?
o Henvendelse fra Norge
 ikke relevant hos os
Reformationsfejring for børn
o Knap 4000 børn har været med til at fejre reformationen
Konfirmandkoncerter Eskild Dohn
o Rigtig gode koncerter – dog uro til koncerten i Løgstør
o Meget fint projekt

2. Nyt fra stiftspræsten




Efter reformationen – hvad så?
Teologi for voksne
Erfagrupper

3. Nyt medlem til udvalget


Gitte arbejder videre med foreslåede emner

4. Kommende kurser


Overvej gerne idéer:
o Mini-konfirmander – måske Edith Marks storyline?
o pædagogisk værktøjskasse
o salmesang for lidt større børn
o Fortællekursus – internat fx Vigga Bro
o Storyline - slægten

Gitte arbejder videre med idéen om fælles kursusdag med de andre stiftsudvalg. Vi kan sagtens
stille med 2 workshops.
5. Budget 2019
Gemmes til næste møde
6. Opsamling på vores ”Hjemmenes dåbsoplæring”
Udvalget mødes i begyndelsen af 2018 og gør arbejdet med inspirationsfolderen færdig
Klokken 11 får vi besøg af Karsten Riis, der vil fortælle om muligheder for udvikling af en app.

7. Besøg af Karsten Riis – App til dåbsoplæring









En app skal leve – der skal være push-beskeder
Kontakt til ”House of code” – firma, der laver apps. Startpris er 125.000 + moms, og årlig pris for
opdatering er 10% af den pris.
Opdatering sker via en hjemmeside, der skal fodres af ”os”
Viborg kirkeradio har penge, der kan øremærkes projektet.
Kommunikationsudvalget vil gerne være med i samarbejdet.
Det tager et halvt år at udvikle app’en.
Aldersgruppen er 0-4 år i første omgang – kan udvides.
Næste skridt er et møde med House of code.

8. Næste møde og punkter til dagsordenen
Næste møde er onsdag den 24. januar 10-14





Udvalg om ”kirken møder hvert alderstrin” (Niels Peter og Lone)
”Trosoplærings-event” i Viborg Stift (Workshop og torv)
Budget 2019
Kurser

9. Eventuelt


Tak til Laura, der træder ud af udvalget

