NYHEDSBREV Religionspædagogik
Kære kolleger,
Så har jeg igen samlet lidt af hvert sammen til jer, forhåbentlig til inspiration her i den snart mørke tid. Og ikke et ord
om corona i denne omgang; ikke fordi det ikke er aktuelt (desværre), men fordi der ind imellem skal være plads til
andet…

KONFIRMANDTRÆF
Lige nu tænkes der nyt overalt –
måske nok mere af nød, end af lyst
– men ikke desto mindre; nyt.
Det gælder også for gruppen af
præster, der står bag
konfirmandtræffene, Ida Korreborg,
Ulrik Andersen, Dorte Wittrup
Winther og Marie Krejberg.
Da de ikke har mulighed for at invitere konfirmandhold fra hele Fyens Stift til træf i Odense, har de i stedet tænkt sig at
give jer, deres kolleger, en gave: Et styks undervisningsforløb til hjemmebrug. Konfirmandtræffet er nemlig i gang med
at blive omformet til et undervisningsforløb, som I kan bruge ”derhjemme” i jeres undervisning. Det vil bestå af en
blanding af video-materiale og grundigt beskrevne øvelser, som er lige til at gå til. Det kan bruges på én gang eller over
flere gange, alt efter hvordan I ønsker at bruge det.
Overskriften for materialet er: Jeg satser på dig! Det tager udgangspunkt i en række lignelser og handler om, hvordan
det er at være medmenneske, hvor svært det kan være at gøre det rigtige, og hvor vi henter hjælp, når vi nogle gange
svigter.
Materialet vil blive sendt ud til jer i slutningen af januar, så reservér allerede nu plads i årsplanen, og glæd jer over for
en gangs skyld at lade andre gøre det store forberedelsesarbejde.

HOMILETISK NETVÆRK
Så er der ny inspiration til prædikenskrivningen! Måske husker I, at jeg for længe siden på vegne af homiletisk netværk
spurgte, om der var nogle af jer, der kunne tænke jer at blive del af et prædiken-vejlednings-korps. Heldigvis var der
mange af jer, der havde lyst og mod til at være med. Tak for
det! Alle er fortsat velkomne til at melde sig under fanerne
(skriv til huh@km.dk hvis du vil være med).
Fremover vil der derfor hver uge fra mandag, være en kort
tekst fra en af jeres kolleger, som tager livtag med søndagens
prædiketekst ud fra 5 skæve spørgsmål. Den første ligger klar
til jer nu, og kan findes sammen med andet godt lige her:
https://www.fyensstift.dk/praester/netvaerk-ogfunktionspraester/homiletisk-netvaerk-fyn

BOGANMELDELSER
Lars Nymark Heilesen er aktuel med en ny bog, Ordet til dem uden ord, om forkyndelse
og formidling i religionspædagogisk sammenhæng til f.eks. mennesker med radikal
udviklingshæmning.
Anja Damkjær True har læst bogen og skriver bl.a. i sin anmeldelse: ”Ordet for dem uden
ord er et frimodigt og velunderbygget bud på, at alle mennesker skal have adgang til
kristendom, konfirmandforberedelse og gudstjeneste – også de mennesker som ikke
kan gøre brug af det talte sprog; de mennesker som ikke har førlighed som flest. Lykkes
den formidling? ja, det gør den. Tilmed med et lille svirp til alle os, som nikker ja, men
ikke handler på det!”
Læs resten af anmeldelsen her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-ogmaterialer/anmeldelser/boeger/ordet-til-dem-uden-ord

WORKSHOP OM SJÆLESORG FOR BØRN OG UNGE I SORG
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 og følelser. Livet er ikke, ej heller for børn og unge, et beskyttet værksted.
I kirken møder vi mange af disse børn og unge til minikonfirmand, konfirmandundervisning, skole-kirkeaktiviteter, kor
m.m. samt i forbindelse med bisættelse og begravelse. Men hvordan møder vi disse børn og unge på den bedste måde?
Hvad er sjælesorg til børn og unge, og ikke mindst: hvordan kan vi yde sjælesorg til børn og unge?
Det og meget mere vil blive forsøgt besvaret i denne workshop, som ledes af Hospitalspræst i Palliativt team Fyn og i
Børne-og Unge Palliativt team Elisabeth Rokkjær Hammer.
Workshoppen finder sted onsdag d. 10. marts 2021 kl. 10.00 – 12.30 i Sankt Knudssalen v. Odense Domkirke og er åben
for både præster og kirke-kulturmedarbejdere, så giv gerne beskeden videre.
Der er plads til 28 deltagere, og I kan tilmelde jer via stiftets hjemmeside: https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/detsker-i-stiftet
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