
Referat udvalgsmøde i undervisningsudvalget 
Onsdag den 25. januar kl. 10.30-12.30 på stiftet. 

1. Siden sidst 

 Storylinekursus den 10-11. januar 

o Om Luther og reformationen.  

o 9 tilmeldte 

o Rigtig godt kursus 

o Vi vil gerne udbyde et kursus om storyline igen næste år. 

 Møde med biskoppen og SUK om unge og kirken  

o Niels Peter og Gitte deltager i det videre arbejde 

 Møde med Eskild Dohn den 11/11-2016 (Lone) 

o Må undervisningsudvalget komme til reception med Eskild Dohn den 7. feb?  

 JA, det må vi gerne  

2. Nyt fra stiftspræsten 

o Netværksmøde den 17. maj i Aalborg vedr. børn med særlige behov (Mini-

konfirmandundervisning) 

o Undervisningsudvalget opfordrer biskoppen til at lave en obligatorisk ordning, hvor 

nyuddannede præster skal mødes med stiftspræsten til en snak om 

konfirmandundervisning. Det vil være en god idé at samarbejde med den enkelte 

præsts vejlederpræst, hvis der opstår problemer 

 

3. Stiftskursus den 29. sep - NogetMedSalmer – Babysalmesang på ny 

o Gitte Thorsøe sender indbydelse ud på DAP’en og til kirke- og 

kulturmedarbejdere i stiftet 

3. Konfirmandkoncerter med Eskild Dohn 

 8. november: Lanternen i Løgstør.  

 9. november: Plexus i Holstebro.  

o Gitte Thorsøe laver indbydelse og sender den rundt til godkendelse. 

4. Dåbsoplæring 

Jeppe og Lone har sendt forskelligt materiale, som vi drøfter på mødet.  

Kommende kursus? 

o Vi samler idéer til vores inspirationskatalog – Gitte spørger, når hun er rundt i provstiet. 

 

o Vi tænker en 3-trinsraket: 

 Menighedsrådene tager stilling til de spørgsmål stiftet har sendt ud 

 Vi overvejer at skrive ud til det enkelte menighedsråd og spørge til kommentarer til vores 

”Dåbs-katalog”. Det skulle gerne få menighedsrådene til at overveje deres lokale praksis. 

 Efterfølgende inviterer vi til en inspirationsaften for menighedsråd og præster. 

o Vi nedsætter en gruppe, der arbejder videre: 

 Jeppe, Gitte, Laura 



 Gruppen skal mødes 2 gange og arbejde konkret med at lave et inspirationskatalog vedr. 

dåbsoplæring samt lave oplæg til inspirationsaften. 

 Lone spørger Lisbeth Kiil Nielsen, og ellers en anden kirke- og kulturmedarbejder. 

 Gitte indkalder til det første møde. 

5. Regnskab 

o Intet at bemærke 

6. Eventuelt 

 

Kl. 12.30 Frokost sammen med udvalget, der arbejder med undervisningsmateriale til 

konfirmandkoncerterne. 

 

Kl. 13.00 Udvalgsmøde vedr. Konfirmandkoncerterne 

 

Punkter til næste møde: 

 Andre kurser? 

 Udvalgets kommissorium gennemgås. 

 Kirsten Felters rapport om præsters kursus-vaner og ønsker. Vil du sende den rundt til 

udvalgets medlemmer Niels Peter? 

 

Referent: Gitte Thorsøe  


