NYHEDSBREV RELIGIONSPÆDAGOGIK
Kære kolleger,
Jeg hørte for et stykke tid siden et foredrag af en svensk korleder fra Uppsala. Hun skulle fortælle om korledelse
og drengepædagogik, hvilket såmænd var spændende nok i sig selv. Men det, jeg bed mærke i, var en lille
undseelig sætning mellem alle de andre. Hun sagde: ”Kirken giver børn og unge langsomme indtryk”.
Langsomme indtryk… Det kan måske godt lyde lidt trægt og tungt, men det var ikke sådan, hun forstod det. Hun
talte om det som tyngde, noget, der lægger sig i én og skaber et fundament over tid. For langsomme indtryk
står i modsætning til de hurtige og letfordøjelige – dem, de unges medievirkelighed er fuld af. Og de
langsomme indtryk kræver tid og tålmodighed at få ind under huden, men lagrer sig til gengæld også på en
anden måde i sind og krop som tro, menneskesyn og verdensbillede.
Måske er kirken for en del børn og unge det, man på engelsk ville kalde ”acquired taste” – altså noget man skal
vænne sig til, som oliven og moden ost! Det mener jeg, at der er en hel del, der tyder på. Og hvis det er
tilfældet, så er gentagelsen, langsomheden og tålmodigheden en vigtig ingrediens i kirkelig undervisning og
dåbsoplæring. De langsomme indtryk skal have tid til at lagre sig. For som vi, der både har lært at holde af
oliven og moden ost ved: Når man først har fået smag for det, slipper man det ikke igen!
Jeg har nedenfor samlet en række informationer og tilbud, som jeg håber, I vil finde inspirerende.

RELIGIONSPÆDAGOGISK SPARRINGSGRUPPE
Det meste bliver sjovere, når man er flere om det – også det, at planlægge og fordybe sig i
konfirmandforberedelse! Derfor vil jeg gerne invitere interesserede kolleger med i en religionspædagogisk
sparringsgruppe, hvor vi bruger hinandens erfaringer, viden og udfordringer til at bevidstgøre
arbejdsprocessen. Vi skal bl.a. arbejde ud fra det didaktiske værktøj FIMME (Formål, indhold, metode,
materialer, evaluering), og ud fra det lave fleksible årsplaner, der kan fungere som et arbejdsredskab for det
kommende undervisningsår.
Målet med arbejdet i sparringsgruppen er dels at blive bedre til at skabe sammenhæng mellem det, vi vil og
det, vi gør i konfirmationsforberedelsen, og dels at få et skarpere blik for os selv som
undervisere/forkyndere/medvandrere i forhold til konfirmanderne.
Der bliver plads til 8 i gruppen, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Vi mødes 2 gange på stiftet d. 24. august og 7.september kl. 9.30 – 13.00 og herefter aftaler gruppen selv dato
for opfølgning.
Skriv til mig på huh@km.dk, hvis du vil være med.
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KOLLOKVIUM for præster:
Luthersk teologi og bekendelsesskrifterne set i moderne perspektiv
Onsdag d. 31. august kl. 11.00 – 14.00 i Sankt Knudssalen ved Odense Domkirke
Debatten om alles frelse eller dobbelt udgang blussede endnu engang op i begyndelsen af året og trak med sig
en interessant diskussion om, hvordan vi forholder os til de lutherske bekendelsesskrifter i dag; Er de et
uantasteligt grundlag for vores folkekirke, eller er det tid til et opgør med de formuleringer og paragraffer, som
mange støder sig på i dag?
Vi har inviteret to kyndige debattører, Bo Kristian Holm, Professor MSO i systematisk teologi, AU og AndersChristian Jacobsen, Professor i Systematisk teologi, AU, til at give hver deres indlæg
til samtalen Herefter bliver det vores tur til at tage del i den.
”De lutherske bekendelsesskrifter kommer fra tid til anden til diskussion. Og det er
godt, for det giver en anledning til at spørge, hvad vi ville mangle, hvis ikke vi havde
de lutherske bekendelsesskrifter, som orienteringshjælp, og hvad det vil sige at
forpligte sig på bestemte bekendelsesskrifter i en tid, hvor Folkekirken også
anerkender kirker med en anden bekendelsestradition.”
Bo Kristian Holm
”Teologien i folkekirken er i dag post-luthersk. Det betyder, at forkyndelse og
praksis i folkekirken ofte ikke er i overensstemmelse med folkekirkens lutherske
bekendelsesskrifter. I nogle tilfælde ligger forkyndelsen og praksis i positiv
forlængelse af de lutherske bekendelsesskrifters teologi. I andre tilfælde går
forkyndelse og praksis på tværs af eller står i direkte modsætning til det såkaldte
lutherske ’bekendelsesgrundlag’. Det kalder på en samtale om, hvordan præster og
lægfolk skal forholde sig til de lutherske bekendelsesskrifter: Er de blevet en
hæmsko for at forkynde kristendom i nutiden?”
Anders-Christian Jacobsen
Læs mere og meld dig til her: Luthersk teologi og bekendelsesskrifterne set i moderne perspektiv | fyensstift.dk
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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.
Geronto-teologien vinder frem i disse år. Med en stigende gruppe af ældre i samfundet er det derfor 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.
Et af de steder, vi oftest mødes er ved plejehjemsgudstjenesten og derfor vil vi på dette kursus, udover at få
indblik i Geronto-teologien, også sætte fokus på mødet mellem præst og plejehjem, samt give inspiration til
hvordan vi skaber større kvalitet og nærvær i plejehjemsgudstjenesten.
Oplægsholdere: Rose Marie Tillisch, Lene Kjær Andersen & Birgitte Grinderslev Christensen, Camilla Balslev
Fage-Pedersen og Lars Hedegaard Hagensen
I kan læse programmet og tilmelde jer her: ”At være i Guds erindring” | fyensstift.dk

KONFIRMANDCENTER
Konfirmandcenter laver løbende nyt materiale, og et af de sidste skud på stammen er ”Trosbekendelsen i
billeder”- et materiale, der sætter billeder på trosbekendelsen, og kan bruges på flere måder til eks. repetition
(hjælp til svagtlæsende) og som vendespil. Læs mere her: Trosbekendelsen i billeder (konfirmandcenter.dk).

Jeg vil også anbefale jer at kigge nærmere på deres materiale om skam – et emne, der rammer direkte ind i
konfirmandernes livsverden. Der er materiale til 4 undervisningslektioner og henvisninger til yderligere
litteratur til underviseren.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg gøre opmærksom på, at der udbydes et kursus i Kristendom for konkret-tænkende
(ASF - autismespektrumforstyrrelse) på FUV til september med tilmelding d. 13. juni. Læs mere her:
Kursusprogram | fkuv.dk.

HANNE UHRE HANSEN – HUH@KM.DK – 3044 0951

RELIGIONSPÆDAGOGISK KONSULENT I FYENS STIFT

NYHEDSBREV RELIGIONSPÆDAGOGIK
STIFTSKONFERENCE 2022: ”HIMMELSKE KROPPE”
Den 8. – 9. september på Det Teologiske Fakultet i
København. Konferencen arrangeres i samarbejde
mellem Center for Kirkeforskning ved Københavns
Universitet, Fyens Stift, Helsingør Stift,
Københavns Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters
Stift.
At være menneske har helt fundamentalt med
kroppen at gøre. Det er med kroppen, vi erkender,
sanser, erindrer, erfarer, tror, håber, elsker og
forbinder os med livet og verden. Ikke desto
mindre har både filosofien og teologien en lang Patricia Piccinini, The Young Family, 2002. © Patricia Piccinini
tradition for at adskille kroppen fra bevidstheden
og skille det legemlige fra det sjælelige og åndelige. Selv i de senere års liturgiske debat, hvor det ellers har
handlet om, at gudstjenesten trænger til mere krop, mens andre mener, at vores kropsdyrkende tid trænger til
mere ånd - fastholdes en dualistisk tankegang, hvor der kan være for meget af det ene eller det andet.
Men hvor sidder bevidstheden? ”Jeg tænker, altså er jeg”, sagde Descartes. Men kan vi overhovedet tænke,
forstå, opfatte eller erkende noget udenom vores kropslige eksistens?
Årets konference går i kødet på vores væren i verden. Kristeligt set er der ingen vej uden om kroppen. I Guds
billede blev vi skabt, som mand og kvinde blev vi skabt. Så teologien starter i kroppen. Og Ordet blev kød for at
blive ved med at blive kød.
Der vil være forelæsninger og oplæg af: Professor ved Göteborgs universitet, Ola Sigurdson, biskop Thomas
Reinholdt Rasmussen, lektor i filosofi Anne Marie Pahuus, Anna Malzer fra teater Mungo Park, DJ og komponist
Katrine Ring, samt forfatterne Kaspar Colling Nielsen og Josefine Klougart.
Der er som tidligere år reserveret 25 pladser til fynske præster og det er gratis at deltage (man skal selv sørge for
overnatning). Læs mere og tilmeld dig her:
Himmelske Kroppe | Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet (nemtilmeld.dk)
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BOGANMELDELSER
Langs levende vande, Tine Illum (red.), Eksistensen
Torkil Jensen har læst og anmeldt bogen Langs levende vande. Bogen er en
artikelsamling om dåb og henvender sig til alle, der har et særligt ansvar for dåb,
gudstjeneste og undervisning.
I anmeldelsen skriver Torkil Jensen bl.a.: ”I bogen finder man vægtige teologiske
baggrundsartikler, og man finder udblik til vore nabolande i nord, øst og syd. Dette
kan ikke undgå at sætte tanker i gang, og bogen rummer også en lang række
forslag til, hvordan man kan gøre dåben nærværende for dåbsfamilier, både forud for
og i forbindelse med selve dåben. Bisværmen vil sikkert finde, at nogle af forslagene er vidtgående, men så kan
man bare skynde sig at flyve videre til den næste blomst i bogen. De enkelte kapitler er ikke særligt lange og
danner langt hen langs de levende vande ikke mindst god baggrund for diskussion og debat.”
Læs hele anmeldelsen her: Langs levende vande | fyensstift.dk

Religiøsitet og forholdet til Folkekirken 2020, FUV – bog 2
På stiftets hjemmeside kan man også finde en omtale af en undersøgelse af
befolkningens tro og forhold til folkekirken, som er værd at dykke lidt ned i.
Undersøgelsen er kommet i to bøger, hvoraf denne er den sidste. Hvor den
første del, som udkom sidste år, præsenterede resultaterne af en
spørgeskemaundersøgelse med 4.000 respondenter, bygger den sidste del
af undersøgelsen på 84 livshistoriske interviews.
Ellen Aagaard, Fokekirken.dk, skriver bl.a.: ”Morgensang og aftenbøn i
barndommen kan lægge et fundament for forholdet til tro og kirke senere i livet. Ligesom gode eller dårlige
minder fra konfirmandundervisningen kan gøre det. Men for de fleste mennesker forandrer troen, den religiøse
praksis og følelsen af tilknytning til folkekirken sig flere gange gennem livet (…) Interviewpersonerne har især
positive oplevelser med folkekirken, og særligt mødet med præsten spiller en vigtig rolle. Når præsten er
rummelig, nærværende og kombinerer ritualets højtidelighed med en let eller humoristisk tone, efterlader det
gerne et godt minde som styrker forholdet til tro og kirke. På samme måde kan en dårlig oplevelse fra
konfirmationsundervisningen eller en fordømmende prædiken mange år senere være medvirkende årsag til en
udmeldelse af folkekirken.”
Læs hele omtalen her: Undersøgelse af befolkningens tro og forhold til folkekirken | fyensstift.dk

De bedste hilsner fra
Hanne Uhre Hansen
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