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Kære kolleger, 

Lige en efterårshilsen her på septembers første dag… med blå himmel, naturligvis.  

 

NØDHJÆLPSPAKKE TIL TRÆNGTE TALESKRIVERE... 

Lige for tiden er der drøn på de kirkelige handlinger. Udsatte dåb, konfirmationer og vielser fylder kalenderen, så man 

ind imellem kan miste pusten og føle sig lettere idéforladt. Derfor har vi i homiletisk netværk spurgt en flok præster, om 

de ikke vil dele ud af deres gode ideer, så de kan blive alle til del og inspiration. Og sandelig, om det ikke er blevet til en 

lille samling guldkorn givet videre til fri afbenyttelse. Den er vedhæftet i mailen – stor tak til alle jer, der har bidraget.  

 

BOGANMELDELSER  

Der er nye bøger at lade sig inspirere af:  

Til børnegudstjenester eller besøg fra børnehave/skole er der kommet en samling af 
fortællinger for de mindste af Jonas Lucas Christy fra projektet ”Børn i Kirken” baseret på 
bibelske fortællinger. Mikkel Holmegaard Larsen har anmeldt materialet og skriver bl.a.: ”Det 
er sjovt fundet på, at personerne i fortællingerne nærmest snubler over bilehistorien på sådan 
en næsten metaagtig måde. Det er i hvert fald en måde at fortælle bibelhistorie på, som jeg 
ikke er stødt på før. Derudover er historierne fyldt med symboler og ord, der leder børnene på 
sporet af andre bibelhistorier på kryds og tværs.”  

Læs resten her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-
materialer/anmeldelser/boeger/boern-i-kirken-boeger-til-boern-i-alle-aldre  

 

Til konfirmandundervisningen er der også nyt materiale at hente i Fællesskab, Krop og Kirkeår af 

Jakob Ulrik Hansen. Materialet tager udgangspunkt i kirkeårets tekster, og søger ved hjælp af 

spørgsmål at sætte gang i en samtale både i konfirmandlokalet og i hjemmene. Simon Jylov har 

læst bogen og vurderer styrker og svagheder ved materialet i forhold til praktisk anvendelighed i 

sin anmeldelse.  

Læs hele anmeldelsen her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-

materialer/anmeldelser/boeger/faellesskab-krop-og-kirkeaar  

 

Apropos de unge, så har Christian Hjortkjær skrevet en fin lille bog om hvad de unge bakser med i dag. 

Utilstrækkelig hedder den. Og den er god at blive klogere på ungdommen af. Hans analyse er, at i 

modsætning til tidligere er det ikke skyld, der tynger ungdommen, men følelsen af ikke at kunne slå til. 

Og hans svar er intet mindre end evangelisk.  

Læs om den her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-

materialer/anmeldelser/boeger/utilstraekkelig  
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Hanne Uhre Hansen, Religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift 

Mail: huh@km.dk – tlf: 30 44 09 51 

 

Sidst men ikke mindst, er der en ny bog om dåb. Pernille Østrem Thomassen har talt med 

danskerne (som der står) om, hvad dåben betyder for dem. Det er blevet til en samling af 50 

Fortællinger om Tro, Dåb og Kærlighed. Jeg blev dybt betaget undervejs i læsningen af folks 

forståelse og indlevelse i dåben, deres fine billeder på dåben. Den gør ikke stort væsen af 

sig, og alligevel taler den om det store på en enkel og ligetil måde. Den kan varmt anbefales; 

som inspiration til dåbstalen, som lystlæsning og som et indblik i folkets dåbsforståelse.  

Læs anmeldelsen her: https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-

materialer/anmeldelser/boeger/fortaellinger-om-tro-daab-og-kaerlighed  

 

SALONER 

Som med alt andet har vi også med saloner måttet tage hensyn til afstandsreglerne, hvilket betyder, at der er plads til 

færre end vi plejer at være. Det er derfor vigtigt, at I husker at melde jer til via stiftets hjemmeside, hvis I gerne vil 

deltage. De kommende saloner handler om velsignelse og vielsesteologi (24. september) og ”de unge” (12. november). 

Der bliver god mulighed for samtale, debat og provokation.  

 

MINIKONFIRMAND 

For jer der har lyst til at give minikonfirmandundervisningen krop, er der et FUV-kursus 

på Løgumkloster i november, som kunne være værd at kigge nærmere på. Det handler 

bl.a. om at inddrage drama, billedkunst, musik og liturgi i undervisningen. Læs mere på: 

https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2180, og vær opmærksom på, at fristen 

nærmer sig hastigt. 

I samme forbindelse vil jeg lige nævne, at der endnu er et par enkelte pladser tilbage på FUV-kurset i 

Børnekonfirmandundervisning og salmesang med børn, onsdag d. 21. oktober fra kl. 10-15 i Sankt Knudssalen ved 

Domkirken i Odense (se tidligere nyhedsbrev). Læs mere her: https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-

kurser/boernekonfirmandundervisning-og-salmesang-med-boern, og send mig en mail på huh@km.dk, hvis du vil med. 

 

De bedste hilsner fra 

Hanne Uhre Hansen 
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