
Udvalgsmøde – Undervisningsudvalget 
Onsdag den 29. august kl. 10-12 i Frederiks Kirkecenter, Trehusevej 1A, 7470 Karup  

Dagsorden / Referat 

1. Siden sidst 

Intet 

2. Nyt fra stiftspræsten 

 Storylinekursus den 2. okt   7 tilmeldte fra Viborg Stift og 5 fra Aalborg. En udfordring at 

DAP kommunikation ikke fungere optimalt. Det ses muligvis også af tilmeldinger. Der 

gennemføres med de 12 tilmeldte.  

 Teologi for voksne  Opstart med teologiens dag den 30. november. Et tilbud til en enkelt 

dag, som måske kan give lyst til mere. Plads til 100. BØR ligge på stiftets hjemmeside med 

fuldt program mv., så der kan linkes hertil fra sognenes hjemmesider. Gitte Thorsøe følger 

op med stiftet. Tilmelding senest 1. nov. 

 Stiftsudvalgenes dag  Nyt kursus: ”Den livskraftige kirke”. Udsendt til alle MR. Opfordring 

til alle MR/ansatte til at deltage.   

 Dannelseskonference 6. sep  Gitte Thorsøe deltager i konferencen i Nyk. Falster. Fokus på 

betydningen af dannelse – også for og med unge mennesker. Hvordan kan vi i kirkens 

undervisning være med til at have fokus på dannelsen. Guldborgsund Kommune står for 

konferencen. Vi afventer spændt referat fra den dag.  

 FUV kursus 13. sep  Stiftskursus om filosofiske samtaler for alle medarbejdere i Viborg Stift. 

Der er 17 tilmeldte. Der kunne være flere. Opfordring (igen) til at der arbejdes på tydeligere 

kommunikation ud til præster mv. Det er ikke alle informationer, der bliver set på DAP. 

Nyhedsbreve eller andet bør overvejes i stiftet.  

 Pilotprojekt med KFUM og KFUK  Spændende idé med samarbejde mellem det lokale 

foreningsliv og kirken om konfirmanderne. Idé-katalog udleveret. Der oprettes et 

omrejsende team fra KFUM og KFUK, som kommer ud de steder, hvor der måske ikke er 

lokale kræfter, der kan indgå i samarbejdet. Opfordring til at tage kontakt til Morten 

Hougaard Sørensen med særlige ønsker/ideer, også selvom de ikke står i folderen. Projektet 

vil blive grundigt evalueret.  

 Kursus klasseledelse  Gitte Thorsøe deltager i kursus i klasseledelse (3 dage) for at få bedre 

redskaber/mere teori i forhold til at hjælpe andre.  

3. Undervisningsudvalget kompetencer og opgaver (v. Birgitte Kjær – repræsentant fra 

stiftsrådet) 

 Vedhæftet er tidligere stiftspræst Hanne Høgilds beskrivelse af arbejdsopgaver for stiftspræsten 

Udvalget fik en afklarende samtale omkring udvalgets opgaver og ansvar – herunder budget mv.  

 

Gitte Thorsøe giver udtryk for, at hun nu efter 2 år er ved at finde sin plads i strukturen. Gitte 

oplever at strukturen er tredelt: a) Undervisningsudvalget  b)  Biskoppen  c) Stiftsarbejdet v.  

Henning Thomsen  

Det er endnu ikke afklaret, hvor arbejdet omkring undervisning af børn/unge med særlige behov 

hører til. Gitte ser det relevant, at det hører under vores paraply. Udvalget er enige. Det bør 

naturligvis følges op i forbindelse med budgetlægning. Og Gitte Thorsøe tager kontakt til Lars 

Morthorst ang. samarbejde. 

Hvis al undervisning i stiftet hører under vores udvalg, er det vores opgave/ansvar, at der gives 

inspiration til alle områder. Herunder at nedsætte relevante underudvalg og arbejde med et 

relevant budget i forhold til alle arbejdsområder. 

 



4. Opsamling på menighedsrådenes visioner 

 Den færdige folder er vedhæftet og arbejdsgruppen er opløst. 

Gitte Thorsøe fremlagde flyer ang. dåbsoplærning i hjemmet – som opfølgening på MR’s 

visionstanker. Flyeren er tænkt til præster og MR som inspiration.  

Udvalget synes godt om adhoc-gruppens arbejde. Hensigten med et kort og præcist udbytte af MR’s 

visionsdrøftelser er lykkedes. Flot layout, som vil blive sendt ud til MR mv. via DAP.  

5. Kommende kurser 

 Udvikling af provstikurser. Fra det forrige referat: ”Vi vil gerne udbyde kurser i provstierne i 

forbindelse med provstikonvent. Kurserne kunne evt være åbne for kk-medarbejdere og/eller 

organister. Det vil udbrede kursets indhold til mange flere medarbejdere”. 

 

Gitte Thorsøe tilbyder provsterne et lille religionspædagogisk brush-up på en time til brug ved 

provsti-konvent. 

Øvrige tilbud:  

Godly Play (to timers præsentationsforløb med religionspædagogiske tanker omkring konceptet v.  

Brian Krüger Iversen. Relevant for præster og Kirke- og kulturmedarbejdere. Gerne på fællesmøde).  

Mødet med det skilsmisseramte barn (en times oplæg v.  Birgitte Kjær. Relevant for korledere, 

præster, kirke- og kulturmedarbejdere. Gerne på fællesmøde).  

Oplægsholdere aflønnes af undervisningsudvalget med takst som FUV (600 kr/time. Forberedelse er 

inkluderet). Kørsel indberettes som vanligt.  

6. Arbejdet med dåbsapp’en  

Ved Jeppe Jensen 

Jeppe har indgået dialog med Folkekirken.dk  (Ellen Aagaard Petersen), som tager det med i 

bestyrelsen for at undersøge, om det er noget, de går ind i. Udgiften vil blive i omegnen af 

500.000. Vi har en forventning om, at der også vil kunne hentes fondsmidler mv.  

Jeppe præsenterede en demo udgave i en spil-version, ”Haven”, der kan hjælpe familien, og 

fastholde dem i, bla. ”godnat”putte-situationen. En spændende udfordring, at finde en model og 

et sprog, som taler til mange forskellige familier/personer. I appen kan vælges bønner, 

sange/salmer mv. med og uden musik/oplæsning.  

Bemærkning: skal ikke kaldes dåbsapp, da fokus er på den efterfølgende oplæring og ikke selve 

dåben.   

7. Økonomi 

 Oversigt er vedhæftet 

Der er stadig penge til det, vi har planer om.  

8. Næste møde og punkter til dagsordenen  

 Budget 2019 

 360 graders blik på undervisning i Viborg stift 

 Stiftsrådets vision 

 Himmelske dage på heden (2019) 

9. Eventuelt 

Efter mødet serveres der en sandwich.  


