NYHEDSBREV Religionspædagogik
Her hvor sommeren lakker mod enden og en ny undervisningssæson venter, vil jeg lige sende jer en hilsen
med et par nyheder, der kan være værd at orientere sig i:

NYT MAGASIN TIL KONFIRMANDFORÆLDRE
Kristeligt dagblad har i samarbejde med konfirmandcenter udgivet et nyt
magasin om konfirmation henvendt til konfirmandforældre. Det kan købes
på Kristeligt Dagblads hjemmeside eller via et link fra forsiden af
www.konfirmandcenter.dk – der er mængderabat, så man kunne måske
med fordel slå sig sammen om indkøbet på tværs af sognegrænser.
Magasinet indeholder forskellige artikler der kan støtte og hjælpe
forældrene bl.a. med den svære eksistentielle samtale, en fest der ikke
sprænger budgettet og hvad man gør, når forældrene er skilt. Der er gode
råd til konfirmanden, og til forældrene om hvordan man holder en god tale
og en hilsen fra Hella Joof til de unge.
Tanken er, at magasinet uddeles til forældrene i begyndelsen af forløbet så
de kan orientere sig dybere i, hvad det er for noget deres barn skal
igennem i løbet af forberedelsen. Men den kunne måske også bruges som et springbræt for en god samtale
ved forældremødet eller som en mulighed for at engagere dem i konfirmationsundervisningen.
En anden måde at skabe gribe muligheden ved forældremøderne til også at engagere forældrene og
udfordre deres tro, kunne være at bruge tænkekort som oplæg til gruppesamtaler. Eksistensen har udgivet
et materiale, der hedder: Tænkekort – oplæg til samtale af Anna Helleberg Kluge. Det indeholder 192 kort
med spørgsmål, der kredser om tro og eksistens. Det skal måske nok rettes lidt til, så det passer til
målgruppe og situation – bredden i spørgsmålene gør til gengæld at materialet kan bruges i mange andre
sammenhænge også. Læs mere her: https://www.eksistensen.dk/taenkekort.html

TEOLOGISKE SALONER I BISPEGÅRDEN
Jeg har i mailen også vedhæftet en invitation til teologiske saloner i bispegården. Tanken bag initiativet er at
skabe et rum, hvor vi kan mødes og tale sammen om aktuelle teologiske og kirkelige emner, blive inspireret,
udfordret og måske endda klogere på hvad vi selv og andre tænker og tror.
Hverdagen er ofte travl, og mange kolleger efterlyser tid og rum til at kunne tale om teologi med andre
kolleger. Her er muligheden! Første gang er torsdag d. 5. september, hvor Rasmus Nøjgaard lægger op til
debat om gudstjenesten, og anden gang, torsdag d. 14. november, vil Mikkel Gabriel Christoffersen fortælle
om skam set fra en teologisk vinkel. Salonerne begynder kl. 16.30 og slutter senest kl. 19.00. Du kan tilmelde
dig ved at sende mig en mail på huh@km.dk.

INSPIRATION TIL KIRKESPIL MED BØRN
Hvis du har tanker om at kaste dig ud i et teaterprojekt med børn, er der
gode ideer og klog erfaring at hente i Hanne Davidsens nye bog: kirkespil
for børn, der udkommer på eksistensens forlag d. 16. august.
Bogen indeholder en indledende refleksion over det at arbejde med teater
og børn i kirken, masser af praktiske vejledninger om alt fra roller, lys og
kostumer til samarbejde med skole, hjælp fra frivillige indøvelse af stykket,
og ikke mindst 3 færdige kirkespil klar til brug. De tre kirkespil omhandler
kirkens store højtider; jul, påske og pinse, og er bygget op omkring en
gennemgående fortæller, enkle replikker og sange. De holder sig loyalt til
den bibelske fortælling og rummer samtidig en klar og enkel forkyndelse.
Materialet er i udgangspunktet henvendt til minikonfirmander. Replikkerne
er alderssvarende enkle og overkommelige, så de medvirkende spiller først og fremmest ved at agere i
rummet. Alt i alt er materialet både gennemtænkt og gennemarbejdet - og efter min mening; lige til at gå til.
Du kan læse en længere anmeldelse af bogen på stiftets hjemmeside, og Hanne Davidsen har desuden sagt
ja til, at I må kontakte hende, hvis I vil vide mere. Hun kan nås på hda@km.dk

FORMIDDAGSMØDE OM ÅRSPLANLÆGNING
Og… så vil jeg lige minde om, at du stadig kan nå med til formiddagsmødet om årsplanlægning. Hvis du ikke
allerede er i gang, kan du få hjælp og ideer til at tage hul på planlægningen af årets konfirmandundervisning.
Det er tirsdag d. 20. august kl. 10.00 - 12.00 i Stiftets lokaler (Klingenberg 2, Odense C). Bare send mig en mail
på huh@km.dk, hvis du vil være med.

De bedste hilsner fra
Hanne Uhre Hansen
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