NYHEDSBREV Religionspædagogik
Kære kolleger,
Før sommeren og feriestemningen tager over, skal I lige have en hilsen fra mig med et par tips og tilbud. Det meste af
det, jeg bød ind med sidst, blev aflyst af corona. Nu vover jeg pelsen og inviterer igen…

NY PODCAST-SERIE OM PRÆDIKENSKRIVNING
En del af jer har sikkert allerede hørt om dem, men til dem, der endnu ikke
har, vil jeg lige gøre opmærksom på en ny podcast-serie, som er lavet i
samarbejde mellem FUV og Københavns Stift. Den hedder ”Prædiken på vej”
og kan findes på FUVs hjemmeside: https://www.fkuv.dk/praediken-paa-vej.
Eva Fischer Boel har lyttet sig igennem en del af dem, og skrevet en
anmeldelse, som kan læses her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-ogmaterialer/anmeldelser/podcast/at-blive-hjulpet-paa-vej. Hun skriver bl.a.:
”Netop podcastens mundtlighed åbner i det hele taget mere op for medrefleksion end den skriftlige prædikenvejledning,
bilder jeg mig ind. Om det er rigtigt, ved jeg ikke. Men det, der høres har det jo med at gøre noget særligt ved os. Så jeg
kan kun anbefale, at der høres løs af ”prædiken på vej”.”
Den opfordring er hermed givet videre.

KURSUS I BØRNEKONFIRMANDUNDERVISNING OG SALMESANG MED BØRN
Som så meget andet, måtte vi aflyse FUV-kurset i Børnekonfirmandundervisning og salmesang med børn pga. corona.
Det skulle have været afholdt i midten af marts, og mange af jer havde meldt jer til sammen med organister, kirke- og
kulturmedarbejdere og kirkesangere – præcist som vi havde håbet.
Heldigvis har vi nu fundet en ny dato (og sted),
nemlig:
Onsdag d. 21. oktober fra kl. 10-15
i Sankt Knudssalen ved Domkirken i Odense.
Der er pt. kun 24 pladser på kurset pga.
afstandsrestriktioner. Skulle det blive muligt at få
plads til flere, giver jeg straks besked. Læs mere i
invitationen, der er vedhæftet i mailen, og tilmeld
jer på huh@km.dk.

NYE SALONER
Salonerne fortsætter i efteråret med en pose blandede bolcher på programmet:
Først en salon om ’Profeti og åbenbaringer’ med Niels Christian Hvidt (27. august), professor i eksistentiel og åndelig
omsorg. Dernæst en salon med Peter Nejsum om velsignelse og vielsesteologi (24. september) – herunder et bud på et
skilsmisseritual og sidst men bestemt ikke mindst; et oplæg fra Thomas Nedergaard om kirken og ”de unge” (12.
november). Der bliver god mulighed for samtale, debat og provokation.
Tilmeld jer her:
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-profeti-og-aabenbaring
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-velsignelse-vielsesteologi-og-skilsmisseritual
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/teologisk-salon-de-unge

ÅRSPLANLÆGNING
Godt begyndt er…. en god hjælp, når man har med konfirmander at gøre! Jeg inviterer derfor igen i år til et
formiddagsmøde i stiftet for dem, der kunne tænke sig at få inspiration og hjælp til at lave en årsplan for
konfirmandundervisningen. Mødet er særligt henvendt til nyere præster, men naturligvis åbent for alle. Det finder sted
torsdag d. 27. august fra kl. 10.00 til 12.00 i et af stiftets mødelokaler, og du kan tilmelde dig ved at sende mig en mail
på huh@km.dk.

De bedste hilsner og god sommer fra
Hanne Uhre Hansen

Hanne Uhre Hansen, Religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift
Mail: huh@km.dk – tlf: 30 44 09 51

