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Referat af møde 

i Religionspædagogisk Udvalg, 

Torsdag, 4. september 2014 kl. 14.30 

 

Afbud fra Pernille Bøss 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen godkendt, med tilføjelse af punkt 1a 

1.a valg af formand 

Provst Lone Hvejsel (LH) blev foreslået, og valgt som formand 

2. Godkendelse af referat af mødet, 22. april 2014 

Referatet godkendt 

3. Præsentation af Katrine Gaub, ny rel.pæd. konsulent 

Katrine Gaub (KG) er ny sognepræst i Føvling- Stenderup sogn pr. 1/9 

2014. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke(t) område(r) KG skal beskæftige 

sig med i Hundehuset. 

Lena Randrup, medlem af Stiftsrådet, er nyt medlem af RPU. 

4. Siden sidst 

LH deltager i dannelseskonference 6/9, indbudt af landsnetværket af 

skoletjenester 

5. Nyt fra konsulenterne (bilag) 

Peter Søgaard uddybede sit oplæg. Der søges efter alternativt sted at 

afholde næste års gymnasieweekend. Det blev drøftet, om weekenden 

kan afholdes andre steder end på højskoler. Muligheden undersøges. 
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Jørgen Hanssen: Stiftssamlingen har nedgang i antallet af udlån. 

Sognene køber i stigende grad selv de materialer, de før lånte på 

Stiftssamlingen. 

Anna- Sofie Arendt (ASA): Pilotperioden for kateketikprojektet udløber i 

september. ASA fortsætter med de 9 præster, som i øjeblikket er med i 

netværket og laver supervision med dem, som kan og vil. Supervision 

er blevet sværere de steder, hvor skolereformen medfører  

heldagsundervisning af konfirmanderne. Der er blandt de involverede 

konsulenter et ønske om, at ordningen fortsætter, men fremover på 

frivillig basis, som et tilbud til dem, der har brug for det, uanset om de er 

nyuddannede eller har været i tjeneste flere år. ASA har mulighed for at 

hjælpe 6- 7 igennem pr. år, resten må på venteliste. Man kan evt. 

tilbyde en indledende samtale til alle nyansatte, og undersøge om de 

har lyst til at fortsætte. 

Erling Kristensen (EK): Ønsker at lægge sine kræfter på to områder: 1) 

unges møde med kristendommen på ungdomsuddannelserne (i 

forlængelse af tilbuddet “Spørg bare præsten” for stx og hhx), og 2) 

voksenundervisning på provstiplan. EK har planer om at indlede forsøg 

i to provstier med materialerne “Explanation”, der primært retter sig mod 

kirkevante, og “Tro i Mødet” og ”Livtag”, der mere retter sig mod 

kirkefremmede.   

6. Tilrettelæggelse af det religionspædagogiske arbejde i Ribe Stift. Drøftelse og 

godkendelse af forslag til den fremtidige proces (bilag) 

Der var enighed om at igangsætte processen. Procesplanen blev 

godkendt. Temadag bliver onsdag d. 26. november kl. 14.00. På 

temadagen arbejdes med trin 3 iflg. procesplanen. Lena Randrup 

orienterer Stiftsrådet om processen.  

7. Kommende møder – husk kalender 

Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 14.30- 16.00 – tirsdag den 21. april kl. 

14.30- 16.00 
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8. Evt. 

ASA laver demensgudstjenester på plejehjemmet i sit sogn, i 

samarbejde med en bevægelsesterapeut. 

Ref. Peter Søgaard 


