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Kære kolleger, 

For de fleste af os er konfirmandsæsonen enten lige begyndt eller på nippet til at gøre det. I den forbindelse vil jeg lige 

gribe lejligheden til at minde jer om, at der er masser af godt materiale og inspiration at hente i andres gode arbejde 

(Læs materialeanmeldelser her: Religionspædagogiske boganmeldelser | fyensstift.dk, og numre af Kirken Underviser 

her: Kirken Underviser (kirken-underviser.dk)), og at I altid er velkomne til at gribe fat i mig til sparring og samtale om 

alt fra ideer, projekter, udfordringer, hjælp til årsplaner osv. Jeg kommer gerne forbi til en snak og en kop the - uanset 

hvor I stiftet, I befinder jer. 

Nedenfor vil I finde en samling relevante kurser samt info om konfirmandtræf 2023. 

 

KONFIRMANDTRÆF 2023:  

Salmesang i Domkirken 

Efter i to år at have måttet aflyse konfirmandtræffet pga. corona, er der nu igen mulighed for at konfirmanderne kan 

mødes på tværs af stiftet. Derfor inviteres I og jeres konfirmander denne gang til et salmesangsarrangement i Odense 

Domkirke, under overskriften: Håbet synger. For det skal handle om HÅB – om håb for verden, håb for mennesker og 

håb for fremtiden.  

Arrangementet tager ca. en time og forløber i en vekselvirkning mellem fællessang, musik og små fortællinger om håb. 

Man kan tilmelde sit konfirmandhold til en af følgende dage: 

31. januar kl. 17-18 

1. februar kl. 17-18 

2. februar kl. 17-18 

Og man tilmelder sig ved at sende en e-mail til mig på huh@km.dk med 

følgende oplysninger:  

- Antal af konfirmander og voksne i alt, og hvorfra I kommer 

- Ønske om dato  

- Telefonnummer + mailadresse på kontaktperson 

Der er plads til max. 400 pr. dag, og det er vigtigt, at I sørger for at medbringe en hjælper eller to, så konfirmanderne 

har kendte voksne at henvende sig til undervejs, hvis det bliver nødvendigt. Pladserne fordeles efter først-til-mølle- 

princippet og det er gratis at deltage – til gengæld beder jeg om, at man forpligter sig på sin tilmelding og møder op.  

I slutningen af november sender jeg materiale ud med en oversigt over de salmer der skal synges, lydfiler – så man 

kan øve sig på forhånd – samt ideer til hvordan emnet HÅB kan inddrages i konfirmandforberedelsen. 

Og så har arbejdsgruppen bag konfirmandtræffet i nu 10 år valgt at give stafetten videre – til hvem og hvordan finder 

vi ud af – men jeg vil benytte lejligheden her til at sige tusind tak for jeres store indsats og jeres mange fremragende 

arrangementer.  

 

Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?  
fra Gud er det kommet engang  
en længsel i solmørke hjerter  
mod handling og tale og sang  
og bedst som du tænker der ingenting er  
så synger det  
håbet  
så synger det her. 

Lisbeth Smedegaard Andersen 

 

https://www.fyensstift.dk/praester/religionspaedagogik/religionspaedagogiske-boganmeldelser
https://www.kirken-underviser.dk/
mailto:huh@km.dk
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HOMILETISK NETVÆRK præsenterer:  

Foredrag v. Helle Christiansen: ”Trinitatistidens prædikentekster” 

Torsdag d. 13. oktober kl. 10.30 – 13.00 i Sankt Knudssalen v. Odense Domkirke 

Gudstjenesten hver søndag rummer et enestående møde med den korsfæstede og opstandne 

frelser i forkyndelsen, ord og sakramenter. Men det enestående i den enkelte dag føjes også 

sammen med tidens andre søn- og helligdage i historiske, lange bølger, der kaster lys og 

farvesætter fra forskellige vinkler. Det gentagne og det enestående er forenet i gudstjenesten.  

Tekstrækkens lange forbindelseslinjer i kirkens historie er som en solid, lodret pælerod. Samtidig har hver gudstjeneste 

som konkret begivenhed rodfæste horisontalt i rummet og i musikken, når den finder sted, og i de konkrete 

menneskers liv og vilkår, som på denne dag er samlet. I den lange, fortløbende nummerering af søndagene i 

trinitatistiden findes flere indbyrdes sammenhængende grupper af søndage, som vi vil se på, herunder den kommende 

sidste del af kirkeårstiden og dets tale ind i klangen af vores nutid.  

Tilmeld dig her: Homiletisk netværk præsenterer: | fyensstift.dk 

 

KURSUS: ”AT VÆRE I GUDS ERINDRING”.  

Kursusdag om Geronto-teologi, plejehjemsgudstjenester og mødet mellem præst 

og plejehjem. 

Onsdag d. 9. november kl. 10.30 – 14.00 i Sct. Nicolai Kirkes Sognegård, Sct. Nicolai Kirkestræde 3, 5700 Svendborg, 

parkering i Korsgade eller Voldgade. 

Med en stigende gruppe af ældre i samfundet er det både væsentligt og nødvendigt også for folkekirken at blive 

klogere på de særlige behov og vilkår der gør sig gældende for netop denne gruppe af vores menighed og ikke mindst 

at gøre os klart, hvordan vi som kirke er til stede, hvor de er - både forkyndende og medmenneskeligt. Med andre ord: 

Hvad kan vi give de ældre, og hvad kan de lære os? 

Alle deltagere får et eksemplar af "Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres 

pårørende". Bogen er udkommet i januar 2022, og er redigeret af vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og 

Videnscenter ph.d. Rose Marie Tillisch og provst i Sydthy Provsti Line Skovgaard Pedersen. Læs mere om udgivelsen 

her:  Nærvær og tid | fkuv.dk 

Oplægsholdere på kurset: Rose Marie Tillisch, Lene Kjær Andersen & Birgitte Grinderslev Christensen, Camilla Balslev 

Fage-Pedersen og Lars Hedegaard Hagensen 

Kurset henvender sig til præster og kirkepersonale, og det er gratis at deltage. I kan læse programmet og tilmelde jer 

her: ”At være i Guds erindring” | fyensstift.dk 

 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/homiletisk-netvaerk-praesenterer
https://www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-og-rapporter/naervaer-og-tid
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/at-vaere-i-guds-erindring
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KURSUS: ”Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden” 

Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 10-14.30 i Ringe Kirkes Sognegård, Søvej 31 5750 Ringe 

Blandt mange unge ændrer køn og identitet karakter i disse år, og det kan være svært at følge med den nye måde at 

opfatte og forstå begreberne på. Også blandt konfirmanderne er det aktuelt. For at kunne møde konfirmanderne på 

en værdig og respektfuld måde kan der derfor være brug for at forstå og få viden om, hvad der er på spil i de nye 

kulturelle og kønsmæssige tendenser. FUV Stiftskursus 2023 inviterer derfor til en dag, hvor Thomas Nedergaard, 

sognepræst i Aabenraa, tidligere uKirke, vil gøre os klogere på, hvordan køn og identitet opfattes blandt unge i dag og 

komme med bud på, hvordan vi kan møde de nye kulturer. Det vil derfor være en dag med fokus på viden og erfaring 

frem for teologiske holdninger og forskelligheder. 

Igennem kurset vil vi lavpraktisk forholde os til begreberne LGBTQ+, normkritik, mv. og nærme os en forståelse af, 

hvordan vi kan møde det unge menneske, der stiller spørgsmål til livet og egen krop, som vi måske ikke selv stiller. 

Thomas vil med udgangspunkt i erkendelserne om, hvordan vi kan være kirke sammen med unge fra tiden i uKirke 

komme med sine bud på, hvorfor normativiteten er under forandring. Desuden vil han præsentere redskaber, der kan 

bruges til at gå ind i de unges kultur for at skabe samtale. Sidst men ikke mindst vil Konfirmandcenteret præsentere et 

undervisningsmateriale om kønsidentitet, der kan bruges i konfirmationsforberedelsen. 

Kurset er arrangeret af Folkekirkens Uddannelses- og 

Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske 

stiftsudvalg og stiftskonsulenter, og henvender sig til præster, 

kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og 

andre kirkelige undervisere. Det er gratis at deltage, og der er 

tilmelding senest d. 20. februar.  

Tilmeld dig her: ”Køn, identitet og normkritik - forstå de unges 

livsverden” | fyensstift.dk 

 

 

 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/koen-identitet-og-normkritik-forstaa-de-unges-livsverden
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/koen-identitet-og-normkritik-forstaa-de-unges-livsverden

