
4 RELIGION NR. 1 · 2022  NYT FRA BESTYRELSEN 5

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer, 

Efter en uges vinterferie med gråvejr og coronasmitte her i hjemmet og deraf lidt 
begrænsede ferieudfoldelser, kan det næsten virke som en fest at skulle tilbage på 
arbejde igen i morgen, og med en forhåbning om, at de værste smittebølger har 
lagt sig, kan vi alle forhåbentlig se frem mod et dejligt forår og en eksamensperio-
de uden alt for mange forhindringer undervejs. 

Mere festligt end min vinterferie var det, da bestyrelsen trådte sammen i mid-
ten af januar til det årlige konstituerende bestyrelsesmøde, der traditionen tro 
blev holdt i København den tredje fredag og lørdag i januar. Da, der ikke var nye 
kandidater, der havde meldt kandidatur ved valget til bestyrelsen i efteråret 2021, 
består bestyrelsen af de samme syv personer, som sidste år, og på bestyrelsesmø-
det glædede alle sig til at trække i arbejdstøjet igen. 

Vi holdt møde på Hotel Hebron, hvis bibelske navn syntes at være en passende 
ramme om et møde for en religionslærerforening. Konstitueringsmødet er noget, 
vi altid ser frem til, fordi det er her, vi planlægger årets projekter og fordeler ar-
bejdsopgaver, og igen i år, synes vi, at der er meget, som vi kan glæde os til at 
skulle afvikle og deltage i. På konstitueringsmødet har vi også altid besøg af fag-
konsulenten til en snak og nyt indenfor faget fra ministeriet. 

I årets konstituering har vi byttet lidt rundt på arbejdsopgaverne i forhold til 
sidste år, og på nogle af posterne laver vi flyvende udskiftning undervejs, så vi ikke 
gror fast i de samme arbejdsopgaver år efter år. Bestyrelsens konstituering ser for 
2022 ud på følgende måde:

Formand: Thomas Thomsen · Næstformand: Kirsten Falkesgaard Slot 
Ansvarshavende redaktør for Religion: Sine Camilla Jensen · Redaktør for rubrikken 
Fra kollega til kollega: Lene Wittrup · Anmelderredaktør: Regina Ulf Christensen · 
Menige medlemmer af redaktionen: Jesper Østergaard, Mads Rokkjær Hammer, 
Regina Ulf Christensen, Lene Wittrup og Thomas Thomsen 
Kasserer: Kirsten Falkesgaard Slot som primær kasserer med Mads Rokkjær Ham-
mer som trainee. Det påtænkes, at Mads Rokkjær Hammer i løbet af 2022 overta-
ger ansvaret for foreningens økonomi 
Pædagogisk samarbejdsudvalg (PS): Mads Rokkjær Hammer 
Repræsentant ved Biskoppernes fællesudvalg for kristendomsundervisning: Re-
gina Ulf Christensen · Fagligt forum: Thomas Thomsen · EFTRE og Skandinavisk 
samarbejde: Kirsten Falkesgaard Slot 
Kontakt til universiteterne: Kontakt til AU: Jesper Østergaard og Regina Ulf Chri-
stensen; Kontakt til SDU: Kirsten Falkesgaard Slot og Kontakt til KU: Lene Wittrup 
Kommunikationsansvarlig: Sine Camilla Jensen og Lene Wittrup, hvor det påtæn-
kes at ansvaret som kommunikationsansvarlig skal overdrages fra SI til WI i løbet 
af det kommende år 
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Kursusansvarlig: Jesper Østergaard · Kursusudvalg: Mads Rokkjær Hammer, Regi-
na Ulf Christensen, Lene Wittrup og Thomas Thomsen 
Fagdidaktisk bogudgivelse: Regina Ulf Christensen, Lene Wittrup og Thomas 
Thomsen

Noget af det første, vi tager fat på i år, er kursusplanlægningen og -afholdelse. Når 
dette blad udkommer, har vi afholdt det første kursus, nemlig d. 1. marts, hvor der 
er éndagskursus på Svenborg Gymnasium med titlen Religion og populærkultur. 

Til efteråret er det igen tid til generalforsamlingskursus, og traditionen tro bli-
ver det også afholdt i Svenborg på Hotel Christiansminde. Kurser afholdes d. 29. og 
30. september 2022 og kommer til at have temaet: Religion, køn og seksualitet. Det 
plejer at være nogle sjove og spændende dage i Svendborg med glade kollegaer fra 
hele landet, så hold øje med vores facebookside og foreningens hjemmeside, hvor 
vi inden påske åbner for tilmelding og begynder at løfte sløret for årets endelige 
program. 

Hvis du har forslag til emner eller oplægsholdere til fremtidige kurser, må du 
meget gerne kontakte os i bestyrelsen, så vi kan brygge videre på de idéer og øn-
sker, som I som medlemmer måtte have.

Efter rejsekurset til Katmandu i februar 2020, hvor vi heldigvis nåede at komme 
afsted, inden verden lukkede ned, har vi fået blod på tanden i forhold til at komme 
afsted på ny. Vi har diskuteret forskellige destinationer, som kunne være spæn-
dende rejsemål for foreningen, og på manges opfordring er vi så småt begyndt 
at se på, om det kunne være muligt at lave et rejsekursus til USA i efteråret 2023. 
Den foreløbige plan er at arrangere en bibelbæltetur til den sydlige del af USA for 
at se på kristendom i forskellige og farverige afskygninger, og vi håber meget, at vi 
efter sommerferien kan begynde at lave mere konkrete planer for turen. Eftersom 
de rejsebureauer, vi har haft kontakt med, ikke helt tør lægge sig fast på ture så 
langt ud i fremtiden på grund af den stadig usikre situation omkring pandemien, 
er rejsekurset stadig kun på idéplanet, men det skulle gerne blive til mere konkret 
virkelighed senere på året. Hold også her øje med foreningens hjemmeside og vo-
res facebookgruppe.

Som tidligere annonceret har bestyrelsen besluttet af få lavet en ny fagdidak-
tisk udgivelse, som vil blive sendt ud til alle vores medlemmer, når den udkom-
mer. Vores foreløbige plan er, at bogen skal udkomme i foråret 2023, hvor den vil 
blive lanceret i forbindelse med et forårskursus. Vi har indgået et samarbejde med 
forlaget Columbus, og i løbet af dette forår skulle vi gerne komme et godt stykke 
længere med det konkrete arbejde med udgivelsen, som, vi glæder os til, kan kom-
me foreningens medlemmer til gode. 

Tilbage er vist bare at håbe at I alle får et godt forår, måske med studieture, der en-
delig kan gennemføres og en skolegang og et arbejdsliv, der efterhånden ser mere 
normalt ud, end det har gjort de sidste par år.

Vi glæder os til at se jer på vores kurser, og har du noget, som du synes besty-
relsen skal tage sig af eller kaste sig ud i, så tøv ikke med at kontakte os. Du finder 
alle bestyrelsesmedlemmernes kontaktinfo bagerst i det majestætblå blad.
Thomas Thomsen, formand


