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Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer, 
Lige nu sidder jeg eksamensvagt i en fyldt gymnastiksal og kigger ud over 3.g’ere, 
der sidder fordybet i den danske stil. Det er fantastisk at se så mange elever sam-
let igen. Hurra for det. 

Samlet har bestyrelsen også været i to dage i maj, hvor vi holdt arbejdssemi-
nar ved smukke Skanderborg sø. Vi brugte tiden på at planlægge det kommen-
de skoleårs kurser og projekter og på at have det rigtig hyggeligt og sjovt, som vi 
altid plejer i bestyrelsen. Hvis du kunne tænke dig at være en del af det enormt 
givende fællesskab, bestyrelsen er, så har du mulighed for at stille op til valg til 
efteråret, hvor vi søger medlemmer, der vil stille op til bestyrelsesvalg. Hvis du vil 
høre om bestyrelsens arbejde og går med overvejelser om at stille op, kan du skri-
ve til mig på thomas.oe.thomsen33@gmail.com (inden 1. august) eller Kirsten på  
ks@svendborg-gym.dk (efter 1. august). Man vælges for en toårig periode med 
mulighed for genvalg derefter.

D. 29. og 30. september afholder foreningen igen generalforsamlingskursus ved 
det skønne Svendborgsund. Hotel Christiansminde danner endnu engang ramme 
om to dages kursus, denne gang med temaet Køn, seksualitet og religion. Det bliver 
nogle rigtig spændende dage, og du kan finde det foreløbige program og oplysnin-
ger om tilmelding i kursusannoncen længere fremme i bladet. Vi glæder os rigtig 
meget til at samles med dejlige kollegaer fra hele landet til september.

Bestyrelsen har også fået udlængsel igen, og denne gang vil vi vende næsen 
mod det amerikanske bibelbælte, hvortil vi planlægger et rejsekursus til i efteråret 
2023. Her skal vi undersøge konservativ kristendom, se megakirker, kristne ud-
dannelsesinstitutioner, på kreationistmuseum og meget mere. Det skal nok blive 
helt fantastisk. Og er man allerede sulten på USA, kan man jo tage med til de-
cemberkurset på Hasseris, der i år har temaet The American Nightmare, hvor der er 
nogle interessante oplæg for religionslærere bl.a. ved Phil Zuckerman. 

Tidligere på foråret meddelte vores fagkonsulent gennem en del år, Christian 
Vollmond, at han træder tilbage fra stillingen med udgangen af juli. Fra hele be-
styrelsen skal lyde den største tak til Christian for et utrolig godt og givtigt sam-
arbejde gennem årene. Det har været både sjovt, farve- og lærerigt. Også en stor 
tak, Christian, for alt det gode, du har gjort for religionsfaget gennem dine år som 
fagkonsulent. Det har været en sand fornøjelse at have dig ved roret!

Christians fratrædelse sætter også sine spor i bestyrelsen, idet jeg pr. 1. august 
bliver ansat som ny fagkonsulent i Religion og KS. Det er jeg rigtig glad og stolt 
over, og jeg glæder mig helt enormt til at tage fat på arbejdet efter sommerferien. 
Jeg håber, at jeg kan videreføre den gode ånd, som Christian er gået til arbejdet 
med, og jeg glæder mig til at se mange af jer på kommende FIP-kurser, fagdidakti-
ske kurser, og hvor nu ellers fagkonsulenten dukker op og taler om faget. 

Som ny fagkonsulent bliver jeg desværre nødt til at træde ud af Religionslæ-
rerforeningens bestyrelse og træde af som formand, da det jo ikke klæder nogen 

Sine Jensen
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med to hatte på én gang. Derfor bliver Kirsten Falkesgaard Slot, som nu er næst-
formand og kasserer, konstitueret som formand, foreløbig indtil den næste konsti-
tuering i januar 2023. Tillykke til Kirsten med formandsposten, som jeg overdrager 
med glæde. Jeg ved, den er i trygge hænder hos dig. 

Jeg har nydt hver eneste dag og arbejdsopgave for denne fantastiske forening, 
og jeg vil sige tak til alle jer medlemmer for tilliden og ikke mindst til den fanta-
stiske bestyrelse, som jeg har elsket at arbejde sammen med. Det har været så 
sjovt og lærerigt, og jeg glæder mig over, at jeg heldigvis skal arbejde sammen med 
bestyrelsen fremover, om end bare i en anden form. 

Formanden takker hermed af, giver stafetten videre og ønsker alle medlemmer 
af denne helt særlige og stærke faglige forening en rigtig god sommer.
Thomas Thomsen, afgående formand

Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF’s bestyrelse kommer 
til at mangle medlemmer til bestyrelsesarbejdet. Derfor håber vi, at 
du kunne tænke dig at stille op til valg her til efteråret 2022.

Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer, der med overskud og godt humør har 
lyst til at tage fat på det gode og interessante faglige arbejde i foreningen 
og de initiativer, som foreningen allerede har gang i. Vi har det rigtigt sjovt 
og hyggeligt, når vi er sammen, og bestyrelsesarbejdet giver masser af ny 
inspiration at tage med hjem i sin daglige undervisning. Se lidt om arbejdet 
hér: www.religionslaererforening.com

Arbejdet er frivilligt, og skolerne bliver ikke kompenseret for de timer, man 
bruger på arbejdet i bestyrelsen. 

Hvis du kunne tænke sig at stille op til valg til bestyrelsen, eller er blevet 
nysgerrig på at høre mere om vores arbejde, så skriv til formanden og hør 
nærmere. 

INDEN 1. AUGUST: Thomas på thomas.oe.thomsen33@gmail.com  
EFTER 1. AUGUST: Kirsten på ks@svendborg-gym.dk

Skriv til

Valg til bestyrelsen


