
Årsrapport 2017 
Undervisningsudvalget Viborg Stift  

Struktur 
Undervisningsudvalget består af 5 personer: 2 præster, en kirke- og kulturmedarbejder, et medlem fra 

stiftsrådet samt stiftspræsten for kirkelig undervisning. 

Jan 2018: Sognepræst Jeppe Jensen (formand), sognepræst Brian Iversen, sognepræst Birgitte Kjær (fra 

stiftsrådet), Kirke og kulturmedarbejder Lone Ahlers, stiftspræst Gitte Thorsøe 

Ad hoc udvalg:  

 Undervisningsmateriale til Eskild Dohns konfirmandkoncerter 

 Arbejde vedr. hjemmenes dåbsoplæring 

 Arbejde vedr. dåbsapp i samarbejde med stiftsudvalg for kommunikation 

Kursus 
 Storyline – 2 dages kursus om Luther (januar 2018) – et rigtig spændende kursus – desværre kun 8 

deltagere.  

Undervisningsudvalgets formand Niels-Peter Jacobsen og Edith Mark har lavet et meget 

gennemarbejdet materiale: http://www.martinluther2017.dk/ .  

Der findes desuden en facebookside for storyline og konfirmander: 

https://www.facebook.com/groups/1735504283363308/?fref=ts  

 FUV Stiftskursus: Noget med salmer – Babysalmesang på ny: 29. sep i Gullestrup. 
Kurset havde et loft på 25 deltagere, og der kom hurtigt en lang venteliste. Deltagerne var kirke- og 
kulturmedarbejdere og organister.  

 

Andre arrangementer 

 Reformationsfejring for børn 
o 1. marts: 1800 børn var tilmeldt og knap 1000 mere dukkede op uden at være tilmeldt. 

Desuden afviste vi ca 2000 børn pga for mange tilmeldinger. En rigtig spændende dag med 

gode workshops og liv på domkirkepladsen.  

o 31. oktober: 1200 børn var tilmeldt og workshops og andre aktiviteter var koordineret, så 

alle klasser nåede mindst 3 forskellige aktiviteter. En rigtig god og spændende dag. Det var 

meget positivt med en strammere styrring. 

 Konfirmandkoncerter med Eskild Dohn. 
o 8. november: Lanternen i Løgstør. 313 tilmeldte konfirmander 

o 9. november: Plexus i Holstebro. 327 tilmeldte konfirmander 

Det var to rigtig gode koncerter. Især koncerten i Plexus var en succes – lokalet var meget bedre 

end den store hal i Løgstør, der ikke blev fyldt. 

Viborg Stift har, i anledning af reformationsjubilæet, hyret musikeren Eskild Dohn til at sætte 

rockmusik på en række af Luthers salmer. Det er der blevet et album ud af: 

https://open.spotify.com/album/3sttCAUYdzWLvvx46Uq5nK 

Desuden tilbyder stiftet en gratis koncert for udskolingen i alle stiftets kommuner (som 

skoletjenesten har ansvar for) og undervisningsudvalget tilbyder 2 gratis konfirmandkoncerter i 

efteråret 2017.  

I forbindelse med koncerterne har vi udarbejdet et undervisningsmateriale, som præster kan bruge 
til konfirmandforberedelsen 

http://www.martinluther2017.dk/
https://www.facebook.com/groups/1735504283363308/?fref=ts
https://open.spotify.com/album/3sttCAUYdzWLvvx46Uq5nK


 

 Teologi for voksne 
Der arbejdes med at tilbyde et 3 årigt undervisningsforløb i stiftet med teologisk undervisning af 

voksne med opstart i efteråret 2018. I udvalget sidder Teologisk konsulent Henning Thomsen, 

stiftspræst for gudstjeneste Thomas Felter og stiftspræst for undervisning Gitte Thorsøe. 

 

 Konfirmandtræf 
Viborg Stift inviterer hvert år konfirmander og præster til træf med gudstjeneste, event og spisning.  

I udvalget sidder ungdomspræst Trine Hostrup, stiftspræst for gudstjeneste Thomas Felter og 

stiftspræst for undervisning Gitte Thorsøe.  

Træffet finder sted i januar måned. 

 Studietur med Undervisningsudvalget 
Undervisningsudvalget har været på studietur til Norge i forbindelse med den store 

”Trosopplæringskonferanse. På konferencen deltog vi i forskellige workshops og deltog i en 

spændende gudstjeneste. Der var også rig lejlighed til at komme omkring og se på de mange tilbud 

i det kirkelige landskab i Norge. 

Vi besøgte desuden Oslo Stifts religionspædagogiske konsulent Tonje Kristoffersen, der fortalte om 

det norske arbejde med trosoplæring. 

Studieturen var meget inspirerende. Vi fik en spændende indblik i den norske model for 

trosoplæring og vi fik mange nye idéer med os hjem. 

 

Stiftspræst Gitte Thorsøe 
 Ansat 55% som stiftspræst (incl. et konfirmandhold i Domsognet) 

 Besøger og superviserer præster vedr. undervisning og pædagogik efter behov. Pt. skal præsterne 

selv henvende sig, hvis de ønsker et besøg. Vi afventer den nye struktur i den obligatoriske 

efteruddannelse, inden der fastlægges anden strategi mht. nye præster i stiftet. 

 Pædagogisk diplom. I efteråret 2017 fulgte jeg undervisning i det obligatoriske modul ”Pædagogisk 

viden og forskning”, der mundede ud i eksamensopgaven ”Dannelse i konfirmationsforberedelsen”.  

 Jeg deltager i forskellige møder på stiftet. Fx i forbindelse med biskoppens møder med kirke- og 

kulturmedarbejdere og til møder, der har med pædagogik og undervisning at gøre. 

 Kurser og konferencer: 

o 3 dages konference i april 2017 i Stavanger vedr. religionsdialog og undervisning. Det var 

rigtig spændende at høre om de norske tanker og erfaringer med trosoplæring. Regeringen 

har givet de norske trossamfund en meget stor pose penge til trosoplæring fra 0-18 år. 

o Konference: ”Noget om den kristne tro”. Danske Kirkers råd har udgivet en lille bog, hvor 

en række kirkesamfund er gået sammen om at formulere hvad kernen i den kristne tro er. 

o Nordisk konfirmandlederkonference i København. 3 dage med samtale og workshops på 

tværs af de nordiske lande. 

o Sola scriptura og konfirmationsforberedelsen. Kursus på folkekirkens uddannelses- og 

videnscenter i Løgumkloster   

o Studieuge for stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver på folkekirkens 

uddannelses- og videnscenter i Løgumkloster. 


