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Referat af møde i 

Religionspædagogisk Udvalg 

Tirsdag, 21. april 2015 kl. 14.30 i Hundehuset, Ribe 

 

Afbud fra Elof Westergaard og Hanne Byskov 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 
 

2. Nyt fra konsulenterne (se vedhæftede) 

Jørgen Hanssen oplyste, at Stiftssamlinges årlige budget er på 110.000 kr. 
Der bliver i gennemsnit indkøbt materialer for 1000 kr. om måneden. På 
samlinges hjemmeside kan man se, hvad der købes hjem. Det blev drøftet, 
at de gamle VHS- bånd på en eller anden måde bør bortskaffes.  
 

Katrine Gaub (KG) uddybede sit oplæg 
 
Anna- Sofie Arendt (ASA) uddybede sit oplæg og tilføjede, at det planlagte 
møde i netværksgruppen d. 21/4 blev aflyst pga. sygdom. Netværksgruppe 
3 er ikke obligatorisk, og derfor bliver præsternes deltagelse nok lidt mere 
flydende.  
  
Erling Kristensen (EK) uddybede sit oplæg. 
 
Peter Søgaard uddybede sit oplæg. 
 

3. Handlingsplan for konsulenterne 2015- 2017 (se vedhæftede) 

ASAs og KGs handleplaner manglede. De blev uddelt i kopi og læst.  
 
KG oplyste, at hun nu har påbegyndt sin opgave, og udarbejdet en 
handleplan for de næste to år.  
 
EK oplyste, at hans store langsigtede projekt er at igangsætte forskellige 
voksenundervisningsprojekter. Han har kontakt til sognepræst Signe von 
Oettingen, der er bekendt med en del voksenundervisningsprojekter i 
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Tyskland. Måske kan nogle af disse bearbejdes, og anvendes i dansk 
sammenhæng.   
 
ASA fortsætter sit kateketik- projektet, der blev påbegyndt i 2012.   

 

4. Siden sidst 

EK orienterede om et møde, der blev holdt 8/4 mellem RPS, RAMS og 
biskoppen. På mødet blev snitfladen mellem RAMS og RPS drøftet, 
samarbejdet mellem RAMS og RPS, samt Peter Søgaards (PS) overgang 
til RAMS til september, sub. december. Det blev aftalt at afholde et 
lignende møde om et år. 
 
Når PS stopper i RPS, bliver der færre ansatte og dermed færre 
ressourcer. Det betyder, at det skal overvejes om og evt. hvordan 
gymnasieweekenderne videreføres. RPU drøfter dette på mødet d. 28/5 
(se pkt. 6) 
  

 

 

5. Evt. 

Intet 
 

 

 

6. Næste møde - husk kalenderen 

RPU: 28/5 kl. 15.00 i Hundehuset 
RPU med konsulenter: 29/9 kl. 14.30 i Hundehuset  

 

 

 
 


