NYHEDSBREV Religionspædagogik
Kære kolleger,
Indrømmet… det blev lidt langt i denne omgang! Men der var så mange gode tilbud, overvejelser og nyheder jeg
gerne ville give videre. Så jeg håber, I vil bære over med mig og læse med hele vejen.

BØRNEKONFIRMANDER
En ny undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter tager fat om mødet mellem kirken og de
kvalitetsbevidste ”Tweens” og giver gode bud på, hvordan man skaber gode betingelser for og lykkes med
børnekonfirmandundervisningen.
Gennem de seneste to år har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med Center for
Ungdomsstudier indsamlet viden om børnekonfirmandundervisningen i hele landet, og denne viden udmøntes nu i
en rapport med helt konkrete ideer til, hvordan man kan gribe undervisningen an. Rapporten ”Et værdifuldt frirum”
kan læses her: https://www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-ograpporter/bornekonfirmandundersogelse
Rapporten peger bl.a. på hvilke prioriteter børn i 3-4. klasse har i forhold til at deltage i et fritidstilbud, men også
hvilke syv væsentlige elementer, der kan være med til at sikre en god børnekonfirmandundervisning. Her peger
rapporten f.eks. på vigtigheden af at inddrage sanser og erfaringer i undervisningen, at pakke børnene ind i gode
fortællinger, at skabe gode relationer mellem børn og voksne og at tilpasse undervisningsstrukturen til det lokale
børneliv.
Der er mange gode indsigter, erfaringer og ideer at hente i materialet, og jeg vil stærkt anbefale at man læser
materialet igennem til inspiration og hjælp til næste børnekonfirmandforløb. Man kan læse mere om undersøgelsen
her: https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/saadan-faar-man-succes-med-boernekonfirmandundervisning

FOLK & KIRKE Materialebank
Det seneste nummer af Folk og Kirke handler om mørke, og kan hentes her:
https://www.helsingørstift.dk/stiftsmagasinet-og-folk-kirke/folk-kirke/folk-kirke-arkiv
Magasinet er oplagt til brug til undervisning eller som udgangspunkt for en samtale om eksistentielle emner. Der er
derfor lavet en ressourcebank til udgivelserne med bud på, hvordan artiklerne kan bruges i
konfirmandundervisningen, ved menighedsrådsmøder, højskoleaftner, samtalesaloner og meget andet.
Ressourcebanken finder du her: Ressourcebank | Folkekirken.dk
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STIFTSKONFERENCE
Dette års stiftskonference afholdes 9. – 10. september 2021 på Det Teologiske Fakultet i København, under
overskriften: Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige.
Konferencen har i år fokus på homiletikkens vanskelige formidling af det både uudsigelige og uforudsigelige. Men
den rammer også ind i hele debatten om gudstjenesten og sproglig fornyelse af liturgien. Hvad skal en prædiken?
Hvad kan en tekst? Hvordan kan vi tale sammen, og i hvor høj grad lever vi af det vi får givet, men ikke har ord for?
Der bliver forelæsninger ved Charles Campbell fra North Carolina om menneskelivets gådefuldhed og sproget farlige
kompleksitet, Billedkunstneren Per Bak Jensen om tavshedens sprog, Joakim Garff om billedsprogets forvandlende
kraft i Kierkegaards opbyggelige taler og David Bugge om digtningens opstand mod trivialiteten hos Løgstrup og Karl
Ove Knausgaard. Og så skal vi til romankoncert med Stine Pilgaard og Katrine Muff Enevoldsen, om vestjysk
samtalekunst og nye højskolesange.
Der er som tidligere år reserveret 25 pladser til fynske præster, så skynd jer at melde jer til. Det koster kun 200 kr. at
deltage, til gengæld sørger man selv for overnatning. Du kan læse mere og tilmelde dig her:
Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige (nemtilmeld.dk)
Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet, Fyens Stift,
Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift.

BOGANMELDELSER
Siden sidst er der kommet to nye boganmeldelser på stiftets hjemmeside af henholdsvis ”Prædikenhåndbogen” og ”
Skabelse og samskabelse – Folkekirken på vej ud af skabet”.
Nanne Mølhave har læst og anmeldt ”Prædikenhåndbogen” – en ny lærebog i homiletik udgivet på Eksistensen. Hun
skriver bl.a.: ”Forfatternes ambition med bogen er, at læserne selv skal kunne udarbejde sine egne homiletiske
synspunkter og metoder og lærer at forholde sig kritisk og udviklende til dem, er sket. Man bliver som læser godt
oplyst, får selv lyst til at dykke dybere ned i sit eget prædikenarbejde, og samtidig anspores til at tænke, hvor står jeg
selv midt i de pågående faglige diskussioner om prædikenens teori og praksis. Og samtidig huskes man på, at
prædikenen ikke kan indfanges af begreber og teknikker. Den bliver til et ord fra Gud, der også lyder til prædikanten.”
Læs hele anmeldelsen her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-ogmaterialer/anmeldelser/boeger/praedikenhaandbogen
Peter Ø Jacobsen har læst og anmeldt ”Skabelse og samskabelse – Folkekirken på vej ud af skabet?” – en bog om
Folkekirkens møde, samarbejde og samskabelse med det omgivende samfund. Han anbefaler bogen og skriver bl.a.
”Der er masser af godt stof til selvransagelse og til samtale i fx menighedsråd og blandt præster. Og skal bogen rigtig
gøre fyldest, skal den bringes ind på kommunekontorerne, så dialogen skal skabes mellem kirke og samfund. (…) Det
banebrydende ved bogen er at rykke samskabelsen ind som et afgørende paradigme for Folkekirken i dag.” Læs
resten af anmeldelsen her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-materialer/anmeldelser/boeger/skabelse-ogsamskabelse-folkekirken-paa-vej-ud-af-skabet
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FOKUS PÅ KONFIRMANDFORÆLDRE i forbindelse med konfirmationsforberedelsen
Konfirmandforældre er både en mulighed og en ressource, som det af mange grunde kunne være givende at få
bedre blik for. De fleste af os holder et par forældremøder i løbet af året og inviterer dem med til gudstjenester med
konfirmander, og det er godt! Men spørgsmålet er, om de i højere grad kunne engageres og involveres? Grunden til
overhovedet at forsøge at nå denne gruppe er i min optik dels den, at forældrene derved kan støtte konfirmanden
og tage del i den udvikling og samtale konfirmationsforberedelsen åbner for, og dels det, at de jo allerede er kommet
til kirken - muligvis i første omgang pga. deres barn… Men når de nu er her; Skulle vi så ikke gribe muligheden for
også at få forældrene i tale og give dem et dybere indblik i Kristendom, tro og kirke?
Emnet blev drøftet, da jeg for nylig var samlet med mine religionspædagogiske kolleger fra andre stifter. Og
nedenfor har jeg samlet en håndfuld ideer fra drøftelsen, som jeg synes er værd at give videre til inspiration:

Salonsamtaler med forældrene: 2-3 gange i løbet af forløbet samles forældrene til en aften med tapas, rødvin og
samtale i mindre grupper om trosmæssige og eksistentielle spørgsmål. Emnerne kan være alt fra tro og dåb til
tilgivelse, lidelse og håb – man kan også hente inspiration i samtalekort fra Konfirmandcentret og ”Simply family”.
Hjemmeopgaver for konfirmander og forældre: Giv konfirmanderne hjemmeopgaver der kræver samtale og
samarbejde med forældrene. Det kan være at se en film sammen og tale om den ud fra givne spørgsmål, det kan
være et interview, hvor konfirmanderne udspørger forældrene om deres tro, forestillinger om død, erindring om
konfirmation eller andet, eller måske at gå til gudstjeneste sammen og efterfølgende sammen give et bud på 3
kernebudskaber, som de tog med sig fra prædikenen.
Fælles aftenundervisning for konfirmander og forældre: Et par gange om året flyttes undervisningen til om aftenen
og forældrene inviteres til at deltage; undervisningen tilpasses til en større gruppe, evt. med gruppearbejde i
blandede grupper af forældre og konfirmander. Det kan evt. kombineres med en aftenandagt og/eller fællesspisning.
Forældremøder udvides med samtale eller foredrag: Ofte kan de praktiske beskeder klares på få minutter eller
endda afleveres i en folder. Og så kan man jo passende bruge tiden på noget sjovere, når de alligevel er samlet. Man
kunne f.eks. invitere en foredragsholder, der kunne tale om ungdomskultur, hvilket med garanti optager en
teenageforælder. Man kunne også selv byde ind med Kristendom for konfirmandforældre, f.eks. om: tro vs. viden,
kernepunkter i Kristendommen eller gudstjeneste for begyndere.
Udvidet eftermiddagsundervisning: Hvis man har konfirmander om eftermiddagen kan man et par gange om året
udvide undervisningen en times tid og invitere forældrene til at være med efter fyraften. Som ved
aftenundervisningen skal undervisningen selvfølgelig rettes til, ligesom der kan udvides med andagt og/eller
fællesspisning.
Magasin om konfirmation: For et par år siden udgav Kristeligt Dagblad i samarbejde med Konfirmandcenter et
magasin om konfirmation. Det kan stadig købes via Kristeligt Dagblads hjemmeside, og deles ud til forældrene i
begyndelsen af forløbet, så de fra starten bliver budt indenfor og mindet om, at de endelig ikke skal lade
konfirmanden klare det hele selv i misforstået respekt for den unges selvstændighed.

I har sikkert selv mange flere gode ideer – del dem endelig, også gerne med mig, hvis I har lyst. Jeg samler på dem!
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SALMESANG MED KONFIRMANDER
Selvom landet nu næsten er helt genåbnet, kom de seneste ændringer desværre for sent til at vi kunne afvikle kurset
”Syng med!” – om salmesang med konfirmander som det ellers var planlagt her i maj.
Kurset er derfor udskudt til onsdag d. 10. november kl. 10-14 i Ringe Kirkes sognegård. Det betyder så til gengæld at
det stadig er muligt at tilmelde sig. Jeg har tilføjet en ny invitation i mailen – skriv til mig på huh@km.dk, hvis I vil
med.

HOMILETISK NETVÆRK
Og sidst men ikke mindst har jeg en invitation til jer fra Dansk Homiletisk Netværk. De har arrangeret en
foredragsdag d. 21. juni fra 10.00 – 15.00, og det er åbent for alle interesserede. Det finder sted her på Fyn,
nærmere bestemt i Odense Valgmenigheds lokaler i Odense, og det er muligt at tilmelde sig via FUVs hjemmeside:
www.fkuv.dk. Der vil være oplæg ved bl.a. Maria Harms, Arne Mårup og Mads Davidsen. Jeg har vedhæftet
invitationen i mailen, så her kan i læse mere om dagens program.

De bedste hilsner fra
Hanne Uhre Hansen
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