
 

NYHEDSBREV Religionspædagogik 

 

 

Jeg kan jo begynde med at præsentere mig; Jeg hedder Hanne Uhre Hansen, har gennem de sidste 10 år 

været præst i Ørbæk og Refsvindinge sogne på Østfyn, og er nu blevet ansat som religionspædagogisk 

konsulent i Stiftet (60%).  

Min opgave går bredt formuleret ud på at understøtte og styrke den kirkelige undervisning, bl.a. ved at sørge 

for, at travle præstekolleger får lettest mulig adgang til nye undervisningsmaterialer, relevante kurser og til 

supervision, der hvor man savner kollegial sparring. Og ind imellem - som nu - sender jeg jer et nyhedsbrev 

med gode tilbud, materialehenvisninger, kurser og hvad der ellers byder sig til.  

 

FORMIDDAGSMØDE OM ÅRSPLANLÆGNING 

Årets konfirmationer er overstået, og allerede nu begynder planlægningen af næste års konfirmandhold at 

melde sig. En god og gennemtænkt årsplan er en stor hjælp i forhold til at skabe sammenhæng og overblik i 

undervisningen – uanset om det gælder fast ugentlig undervisning eller heldagsundervisning. Nogle har 

sikkert brugt det i årevis, for andre er det nyt. Jeg vil derfor gerne invitere til et formiddagsmøde om 

årsplanlægning, tirsdag d. 20. august kl. 10.00 - 12.00 i Stiftets lokaler (Klingenberg 2, Odense C). Jeg giver en 

introduktion til årsplanlægning, viser et par eksempler og giver et bud på, hvordan man metodisk kan gribe 

det an. Send mig en mail på huh@km.dk, hvis du vil være med - så sørger jeg for kaffe og kage! 

 

KONFIRMAND AKTION 

Jeg vil også gerne gøre jer opmærksomme på Konfirmand Aktions tilbud for det kommende undervisningsår. 

Til dem, der ikke før har stiftet bekendtskab med Konfirmand Aktion, kan jeg fortælle, at det er et 

oplysningsprojekt skabt i samarbejde mellem Danmission og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

(FUV) med fokus på mødet mellem danske konfirmander og unge kristne (globale fortællere) fra 

udviklingslande. De inviterer unge hertil og sender samtidig danske unge ud i verden, med henblik på at 

udveksle kultur, fortællinger, livssyn og tanker om tro. 

I år og frem til 2021 sættes der fokus på Zanzibar under overskriften ”Se op!”. Fire 

unge fra Zanzibar besøger Danmark, og i den forbindelse kan man booke et besøg 

til konfirmandundervisningen – her på Fyn er der mulighed for foredrag i uge 10, 

dvs. første uge af marts i 2020. Man kan læse mere, hente undervisningsmateriale 

og booke foredrag på Konfirmand Aktions hjemmeside: www.konf.dk 

 

NYT FRA FOLKEKIRKENS KONFIRMANDCENTER 

www.konfirmandcenter.dk har som altid spændende ideer til konfirmandundervisningen. F.eks. er det værd 

at kigge nærmere på Kateket.dk, som er en app-lignende hjemmeside, designet til brug af smartphones i 

undervisningen (når de nu alligevel har dem med…!). Den er inddelt i temaer (jul/dåb/påske/Gud og 

skaberværk/Bibelen/gudstjenesten), og hvert tema har forskellige ”knapper” bag hvilke der gemmer sig 

tekster, billeder, opgaver etc., som kan understøtte undervisningen. Materialet kan ikke stå alene – det er 
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ikke bare en opgaveside, som konfirmanderne kan suse rundt på. Tværtimod er tanken, at materialet bringes 

i spil, som samtale eller oplæg til eftertanke og debat.  

De har også givet et udførligt bud (med bibelhenvisninger!) på, hvad 

kristendommen har at sige i forbindelse med FN’s 17 Verdensmål, ligesom 

der er forslag til aktiviteter, links og en ny klima-salme, man kan kaste sig 

over.  

Og det sidste jeg vil nævne, er deres andagtsside med forslag til liturgi, 

overvejelser om andagter som gudstjeneste eller liturgisk øve-rum og 

udførlige andagtsvejledninger til hele kirkeåret. Det er en guldgrube af inspiration og færdigsyede løsninger 

lige til at bruge (og lette hverdagen med!). 

 

INSPIRATION TIL ARBEJDET MED BØRN I KIRKEN 

www.Bornikirken.dk er en hjemmeside dedikeret til arbejdet med børn i 

kirken. Den indeholder materialer, billeder, undersøgelser, videoer og 

meget andet og henvender sig til præster, kirke- og kulturmedarbejdere, 

musikpædagoger og andre interesserede. Den er del af projektet Børn i 

kirken som er blevet til i samarbejde mellem Frederiksberg Provsti og Københavns Stift. Målet er ifølge 

hjemmesiden at styrke relationen mellem børnefamilier og folkekirke og skabe en større faglighed i arbejdet 

med børn og børnefamilier. 

Hjemmesiden er bestemt værd at bruge tid på. Her er meget at hente og masser af konkret materiale, som 
illustrationer til indbydelser og som baggrund for en fri fortælling ved en børnegudstjeneste, bønner, sange 
og meget mere. Her er også eksempler på hvordan man kan bringe musik og bevægelse ind i 
børnegudstjenesterne og masser af inspiration til selv at gå videre i arbejdet med børn i kirken. 

 

I er meget velkomne til at hive fat i mig, hvis I kan bruge mig som ressourceperson eller som 
sparringspartner, hvis I har ønsker i forhold til kurser eller hvis I har gode ideer og erfaringer, andre kunne få 
glæde af. Jeg hører altid gerne fra jer. 

De bedste hilsner og god sommer fra 

Hanne Uhre Hansen 
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