NYHEDSBREV Religionspædagogik
Godt nytår! Oven på en travl december med skoleafslutninger, seniorklubber, adventsarrangementer og
julegudstjenester må det være tid til lidt pastoral selvomsorg… Jeg har derfor fundet lidt af hvert frem til jer, der
måske kan pirre nysgerrigheden og give inspiration her i de søvnige vinterdage.

HOMILETISK NETVÆRK GENOPSTÅR I FYENS STIFT
Et lille udvalg bestående af Nanne Mølhave, Lasse Rødsgaard Lausen, Lotte Boas, Torkil Jensen og jeg selv har taget de
første spadestik til at genskabe et homiletisk netværk i Fyens Stift. Målet er at sætte fokus på homiletikken både i teori
og praksis gennem bl.a. temaforedrag, en underside på stiftets hjemmeside med
prædikenvejledning i form af tekst-åbnende overvejelser og prædikensamling.
Herudover håber vi på længere sigt at understøtte etableringen af prædikengrupper
for dem, der kunne have lyst til at mødes med kolleger og arbejde med søndagens
tekst.
Vi lægger ud onsdag d. 25. marts kl. 10.30 i Bolbro kirke med et foredrag om påskens
prædikentekster ved Mogens Lindhardt, der som de fleste nok er bekendt med før
har arbejdet med prædikenteksternes indbyrdes dialog og retning inden for
kirkeårets store fortælling. Foredraget slutter kl. 12.00, hvorefter der serveres en
grab ’n go sandwich. I kan tilmelde jer her: https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/detsker-i-stiftet

NYE SALONER
Så er der nye saloner i bispegården. Her i foråret handler det bl.a. om alternative ritualer for nadver og dåb. Marianne
Juel Maagaard fra Himmelev Sogn kommer d. 4. februar og fortæller om deres arbejde med at forny nadverritualet, og
d. 5 marts kommer Christiane Gammeltoft-Hansen og fortæller om erfaringer fra Lindevang Sogn, der er liturgisk
frisogn, bl.a. i forhold til dåbsritual og dåbsteologi. Torsdag d. 2 april skifter vi spor og byder indenfor til et oplæg om
’Profeti og åbenbaringer’ med Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg.
Tilmeld jer her:
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-nadveren
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-daaben
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-profeti-og-aabenbaringer

”HVAD ER ET MENNESKE?” - FOREDRAG FOR PRÆSTER
Sidste gang handlede det om himmelrummet! Denne gang er vi tilbage på jorden, med
et spændende foredrag af Henrik Jensen om mennesket set i historiens lys, tirsdag d. 14.
januar. Af hensyn til forplejning (kage, snolder og kaffe!) må I meget gerne melde jer til
her: https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/foredrag-for-praesterhistoriker-henrik-jensen.
Allerede nu vil jeg også gerne lige minde jer om sidste foredrag i denne foredragsrække,
nemlig foredraget med Jakob Giehm Mikkelsen, molekylærbiolog, professor i genterapi og
medlem af etisk råd. Han vil bl.a. fortælle om genetik, og om de etiske dilemmaer, der melder
sig, når teknologien giver os mulighed for at ændre på vores arvemasse. Det foregår torsdag
d. 12. marts, og I kan tilmelde jer her: https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-ogkurser/foredragsraekke-for-praester-jacob-giehm-mikkelsen.

INSPIRATIONSMØDE OM KONFIRMANDER MED SÆRLIGE BEHOV
Nogle gange er det godt, at kunne trække på hinandens erfaringer. Jeg har derfor inviteret Ida Korreborg, præst ved
Nyborg Kirke, til at komme og fortælle om sine erfaringer med at undervise konfirmander med særlige behov.
Igennem de sidste mange år, har hun undervist konfirmander fra specialskolen i Nyborg og har derfor stor viden og
erfaring, dels med konfirmandernes særlige behov, men også praktisk i forhold til hvilke undervisningsmetoder og
greb, der bedst fungerer for netop denne gruppe af konfirmander. Så er det noget, du kunne have glæde af at høre
mere om, så kom og vær med tirsdag d. 18. februar kl. 10.30 - 12.00 i Stiftets lokaler (Klingenberg 2, Odense C).
Tilmelding til huh@km.dk.

FILM MED KONFIRMANDER
Viborg Stift har en hel filmfestival for konfirmander… så vidt
er det (endnu) ikke her på Fyn. Men selvom vi ikke er med i
deres konkurrence er der guldkorn at hente i materialet!
De har nemlig lavet en samling af gode tips og tricks, hvis
man kunne have lyst til at arbejde med filmmediet med sine
konfirmander. Der er for eksempel en guide til hvordan man filmer (som selv jeg forstod!), hvordan man redigerer (lidt
mere kompliceret – men sikkert ikke for konfirmanderne), og så en række små videoer med gode råd fra fagfolk. I år
skal de lave musikvideoer til salmer, men man kunne også lave en moderne version af en lignelse, lave en film om en
af højtiderne, de kirkelige handlinger eller de ti bud. Måske sætte fokus på diakoni, skaberværk, mission eller
bibelfortællinger. Det kunne være tegnefilm, stop-motion eller socialrealisme… kun fantasien sætter grænsen. Og for
de fleste konfirmander er det et velkendt medie, så selvom den tekniske del kan virke udfordrende, kan
konfirmanderne formentligt selv hjælpe til.
Det hele kan findes her: https://kirke.tv/filmfestival/tipsogtricks/. Og hvis nogen er jer sidder derude og bliver
inspireret af filmfestivalen og tænker: So ein ding müssen wir auch haben på Fyn! - så sig til… jeg tager gerne
udfordringen op, hvis der er nogen, der vil være med.

De bedste hilsner og alt godt i det nye år!
Hanne Uhre Hansen
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