NYHEDSBREV RELIGIONSPÆDAGOGIK
Kære kolleger,
Et par hurtige nyheder først:
Desværre må vi igen i år aflyse konfirmandtræffet pga. smittetryk og restriktioner. Det er pokkers ærgerligt, men
ganske umuligt at samle så mange unge fra så mange forskellige hold og områder på en ordentlig og forsvarlig måde.
Heldigvis har arbejdsgruppen bag træffet ikke mistet modet: De vender stærkt tilbage til næste år!
Og så vil jeg ikke undlade (igen!) at gøre opmærksom på fasteprojektet, FYN faster og fester. Der ligger nu en del
materiale frit tilgængeligt på siden Fyn faster og fester | fyensstift.dk, og der vil komme mere i løbet af de kommende
uger. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til i et eller andet omfang et være med.
Tingene (læs: corona-situation!) ser i skrivende stund ud til at lettes; Vi kan igen frit mødes til gensidig faglig inspiration
og samvær, og derfor vil jeg lige minde om et par af de tilbud, der ligger i kalenderen:

KURSER OG WORKSHOPS
Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring
Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 10.00-14.00 i Sankt Knudssalen v. Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Stiftskurset fra FUV vil i 2022 sætte fokus på børn i kirken og ikke mindst; hvordan vi kvalificerer de tiltag, vi allerede
har. I invitationen står der bl.a.: ”Med tilgangen fra projektet ”Børn i kirken” www.bornikirken.dk og gruppen
”Netværket Børn i kirken” på Facebook, introduceres du til tankerne og filosofien bag. Fokus er på de forskellige
aldersgrupper, hvordan man lader gudsbilledet ’vokse med barnet’ og på, hvordan man skaber flow i en
børnegudstjeneste, så vi ikke taber børn og voksne undervejs.”
Underviserne er Anne-Katrine Odgaard, musikalsk medarbejder ved Flintholm Kirke og Annette Molin Brautsch,
religionspædagogisk konsulent og sognepræst ved Flintholm Kirke, og kurset henvender sig til både præster,
organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere, så jeg håber I vil være behjælpelige med at sende
invitationen videre.
Læs mere her: FUV Stiftskursus 2022 | fyensstift.dk. Tilmelding til mig på huh@km.dk.
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Konflikter er et livsvilkår – derfor giver det mening at vende dem til noget konstruktivt
Onsdag den 2. marts. Kl. 10 til 15 på Fyens Stift, Klingenberg 2, Odense
Temapunkter for dagen – at deltagerne:




ser fordelene ved at acceptere konflikter som noget uundgåeligt i hverdagen og samarbejdsrelationer.
opnår indsigt i (ift. deres rolle i Folkekirken), hvordan relationer kan styrkes og udvikles gennem en konstruktiv
samarbejds- og uenighedskultur.
at give deltagerne nogle redskaber og en viden, der gør dem bedre i stand til at vende konflikter og uenigheder
til noget konstruktivt, der skaber afsæt for udvikling og samarbejde.

Med andre ord – at deltagerne når dagen er omme, har opnået en grundlæggende indsigt i mediations-tilgangens
positive egenskaber i forhold til forståelse, forebyggelse og håndtering af uenigheder, så de ikke udvikler sig til
destruktive konflikter
Kurset er gratis. Tilmelding til uddannelseskonsulent Torkil Jensen på toje@km.dk senest 18. februar 2022.

Workshop om sjælesorg for børn og unge i sorg
Onsdag d. 9. marts kl. 10.00 – 12.30 i Sankt Knudssalen v. Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Forskning og erfaring viser, at børn og unge afhængig af alder og modenhed tumler med mange eksistentielle og
åndelige tanker, følelser og overvejelser. Studier viser desværre også at en del børn og unge og føler sig alene med
deres tanker, erfaringer og følelser.
Denne workshop vil prøve at besvare disse spørgsmål. Børn og unges åndelige udviklingsstadier vil blive gennemgået
ud fra et religionspsykologisk perspektiv og der vil blive tid til at drøfte, hvordan vi kan skabe en anerkendende dialog
med børn og unge omkring åndelige og eksistentielle spørgsmål.
Workshoppen bliver ledet af Hospitalspræst i Palliativt team Fyn og i Børne-og Unge Palliativt team Elisabeth Rokkjær
Hammer, Master i Sjælesorg, Sorggruppeleder og uddannelse i Narrativ Traumeterapi, og henvender sig både til
præster, kirke-kulturmedarbejdere og andet kirkepersonale, der arbejder med børn og unge i kirken.
Tilmeld dig ved at klikke her

Workshop: Stemmen, talesproget, formidlingen og tilstedeværelsen
Onsdag den 16. marts 2022 kl. 10 til 15. Vi mødes i Gråbrødre Klosterkirke kl. 10.
At formidle en tekst og formidle et budskab, er en fin balance mellem tilstedeværelse i situationen og stemmens
værktøjer, samt det at kunne tilpasse begge til rummet akustik og situationens omstændigheder. På denne
workshop arbejder vi både med tilstedeværelsen i præstens arbejdssituationer og stemmen i talesproget.
Vi vil arbejde med:





tekst og oplæsning
stemmebrug, både generelt og individuelt
brug af rummets akustik
den formidlende proces

Undervisere: Skuespiller, underviser, lektor og uddannelsesansvarlig på DDSKS Odense, Mette Frank, samt talelærer
og studielektor på DDSKS Odense, Nini Matessi Schou.
Kurset er gratis. Nærmere oplysning og tilmelding til uddannelseskonsulent Torkil Jensen toje@km.dk.
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FOREDRAG FOR PRÆSTER
Vi har allerede taget hul på årets foredragsrække med et fremragende foredrag af Niels Henrik Gregersen, og der er
stadig mulighed for at nå med til de kommende. Foredragene ligger fra kl. 11.00 til kl. 13.00 og vi serverer en let frokost
undervejs. Af samme årsag vil jeg gerne bede om jer om at melde jer til via stiftets hjemmeside.

Troels Engberg Pedersen: ”Paulus om identitet: Hvad kan vi bruge ham til nu?”
Onsdag d. 23. februar i Vor Frue Kirkes sognegård, Bagergade 2b, 5700 Svendborg
Paulus er i de seneste par årtier på ny kommet i vælten på to helt forskellige måder, som ingen
havde kunnet forudse: 1) Var og blev han ikke historisk set primært jøde og derfor kun højst
indirekte en ophavsmand til ’kristendommen’? Det er der en del professionelle forskere, der med stigende kraft har
hævdet. 2) Kan han ikke bruges som helt aktuel samfundstænker i en moderne politisk situation? Det er der også en
del moderne filosoffer, der har hævdet uden at basere sig synderligt på den professionelle forskning. Foredraget vil
introducere til de to moderne tilgange til Paulus. Derefter vil jeg give mit eget bud på, hvad man både kan og skal sige
om Paulus som jøde og som relevant for moderne samfundstænkning.
Læs mere og tilmeld dig her: Foredrag for Præster: Paulus om identitet: Hvad kan vi bruge ham til nu?” | fyensstift.dk

Simon Balle: ”Bliver robotten vores nye næste?”
Torsdag d. 24. marts i Ansgar Kirkes lokaler, Sdr. Boulevard 1b, 5000 Odense C
Menneske- og dyrelignende robotter inviterer med deres livagtige adfærd vores menneskelige empati. Det har
adskillige forskningsprojekter fastslået. Men er robotter et passende mål for vores næstekærlighed? I takt med at
robotter udvikles med social og moralsk kompetence for at kunne indgå i andre dele af vores samfund foruden
industrien på ansvarlige måder, rejser spørgsmålet sig også om robottens egen moralske status. Bliver de, med tiden,
en slags selvbevidste og følsomme individer som vi bør tage moralsk hensyn til - sådan som de ofte fremstilles i sci-fi
film? Ved dette foredrag vil Simon Nøddebo Balle, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, udfolde dette spørgsmål
med empiriske studier i den ene hånd og teologisk etik i den anden. Sammen reflekterer vi over de etiske aspekter i
en fremtid med stigende social interaktion mellem menneske og maskine.
Læs mere og tilmeld dig her: Foredrag for præster: Bliver robotten vores nye næste? | fyensstift.dk
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BOGANMELDELSER
Siden sidst er der kommet fire nye anmeldelser:

I tide og utide
Lasse Rødsgaard Lauesen har læst og anmeldt ”I tide og utide” – en prædikensamling
redigeret af Merete Bøye, Nana Hauge og Katrine Winkel Holm. Han skriver bl.a.: ”Efter
forordet kan man frygte, at der nu kommer 39 linjevogtere på banen, der ikke bare vil
tale tidsånden, men også deres kollegaers teologi imod. Heldigvis sker det næsten ikke.
I stedet læser man den ene gode prædiken efter den anden. Derfor; spring forordet over
og læs prædikerne, de er gode, og husk så, Kristus er større end kirken.”

SKAM – et forsømt aspekt ved kristendommen
Christian von Tangen Sivertsen har læst og anmeldt bogen ”Skam – et forsømt aspekt ved
kristendommen” - en artikelsamling redigeret af Mikkel Gabriel Christoffersen og Kjeld Slot
Nielsen, og skriver i sin anmeldelse: ”Bogen kommer som sagt vidt omkring, og det i en grad
så jeg tvivler på, at ret mange vil læse den slavisk fra begyndelse til ende. Det ville derfor også
næsten være uretfærdigt at fremhæve øvrige kapitler frem for andre, da der i den grad er plads
til individuelle præferencer. Af samme grund vil jeg også mene, at bogen vil egne sig
fortræffeligt til studiekredse rundt om i præstekonventerne, idet den kunne give grundlag for
spændende, kollegiale drøftelser og overvejelser om skammens betydning og rolle inden for
næsten alle områder af præstefaget.”
Jeg har læst og anmeldt ”Urhistorien” af Peter Madsen og ”Syng med Konfirmander” – begge
med stor begejstring, kan jeg allerede nu afsløre.

Urhistorien
Om ”Urhistorien” skriver jeg bl.a.: ”Som med Menneskesønnen skal man ikke lade sig narre af
formen. At det er en tegneserie, gør den ikke automatisk let tilgængelig. Og samtidig er
billederne med til at understøtte teksten på en sådan måde, at de eksistentielle dybder træder
frem – ikke fuldt forklarede, men formidlede i deres kompleksitet. For eksempel er begge
skabelsesberetninger med. Og de får lov til at stå ved siden af hinanden med hver deres
forklaring og forståelse af hvad skabelse og liv er.”

Syng med konfirmander
Og om ”Syng med konfirmander”: ”Materialet giver let anvendelige anvisninger til en for mig
helt ny og anderledes tilgang til salmer og salmesang med konfirmander – endda krydret
med kloge og gode overvejelser om salmerne, som både præst og konfirmander vil have
glæde af. Og efter at have testet materialet på en uforvarende flok konfirmander, er det
lidt som en åbenbaring for mig; responsen fra de unge var ret så overvældende – positiv!
– og jeg selv (om end udfordret) havde en følelse af, at det for en gangs skyld lykkedes at
gøre salmesang til noget både sjovt og blivende hos konfirmanderne.”
Du kan læse anmeldelserne her: Bøger | fyensstift.dk
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FOLKEKIRKENS SORGKONFERENCE 2022
”Sammen om sorgen”
Tirsdag d. 15. marts 2022 i Herning
Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg gøre jer opmærksom på Folkekirkens
sorgkonference 2022 – Sammen om sorgen, som finder sted tirsdag d. 15.
marts 2022 fra kl. 10.00 til 17.30 i Herning.
Konferencen er arrangeret af stifternes kontaktpersoner for sorggrupper i
folkekirken og henvender sig til alle i folkekirken, der arbejder med
mennesker i sorg. Om arrangementet står der bl.a.: ” Vi lever i en tid, hvor
sorg let bliver reduceret til et individuelt problem. Vi vil sætte fokus på sorg
som et fælles vilkår gennem oplæg og workshop fra en perlerække af
kompetente mennesker. Konferencen vil beskæftige sig med de særlige
ressourcer, som kristendom og tro kan bidrage med.”
Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her: Tilmeld dig sorgkonference 2022 | viborgstift.dk

De bedste hilsner fra
Hanne Uhre Hansen
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