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Valg
I skrivende stund er valget til den kommende bestyrelse ved at blive sat i søen. Det er en stor
glæde, at der igen i å r er kampvalg, bå de fordi bestyrelsen så ikke bare bliver
’selvsupplerende’, og fordi det giver en stor tryghed i arbejdet, at man faktisk sidder på et
mandat, der er givet gennem stemmer fra foreningens medlemmer – jo flere, jo bedre, så jeg
hå ber naturligvis, mange vil gå ind på hjemmesiden og stemme. Det er også en stor glæde,
fordi vi i å r har hele tre ’nye’ kandidater, som ikke allerede sidder i bestyrelsen – det er godt
med nye tanker og synsvinkler, så tak for det.
Vi har valgt at holde fast i det elektroniske valg via hjemmesiden, da det er let for alle (bå de
de, der afholder valget, der ikke skal sende fysiske stemmesedler ud, modtage dem og optælle
dem som i gamle dage) og for vælgerne, der blot skal gå ind på hjemmesiden, læse
valgudtalelserne fra kandidaterne og så klikke på dem, de vil stemme på . Eneste lille
snublesten på vejen er, at man skal være oprettet som bruger på vores hjemmeside, før man
kan stemme, og det skal man naturligvis fordi, det kun er medlemmer, der må kunne stemme.
Men til gengæld få r man adgang til den elektroniske udgave af alle vores gode artikler fra
bladet, hvis man bliver registreret som medlem på hjemmesiden.
Da valget afsluttes samme dag som dette blads sidste korrekturdeadline, trykker vi herunder
resultatet, men som sagt kender jeg det ikke i skrivende stund. Det vil naturligvis også blive
offentliggjort på vores hjemmeside, på Facebook og i næste nummer af bladet, hvor vi også
kan skrive, hvordan januarmødets konsti- tuering falder ud.
Kurser
Generalforsamlingskursus: Midt i september afholdt vi et yderst velbesøgt
generalforsamlingskursus. Tak til alle deltagerne, der var med til at gøre det til nogle meget
hyggelige dage i Svendborg. Det er fedt, at der i disse sparetider stadig er tid og rå d ude på
skolerne til at sende folk afsted også på kurser med overnatning.
Sandheden om Mellemøsten: Under denne prætentiøse titel udbyder vi d. 11. december
(altså efter dette blads deadline) et kursus i samarbejde med FALS (samfundsfagslærerne) og
Historielærerforeningen. Sidste nyt derfra er, at Francis Fukuyama kommer, og sammen med
den i forvejen imponerende vifte af oplægs- holdere forbavser det ikke, at der fuldt booket op.
Ud over disse arbejder vi lige nu med at planlægge yderligere fire kurser:
Religion og materialitet: At se på den materielle dimension i religionerne er lidt en trend i
religionsforskningen nu for tiden, og Religionslærerforeningen er selv- følgelig med og holder
et kursus i det. Fredag d. 1. marts kan man på Paderup Gymnasium lære at bringe den materielle
dimension ind i sin undervisning. Se annoncen længere fremme i bladet.

SDU-kursus om ”Aktuelle temaer og tilgange”: Kurset sigter bredt og kommer bl.a. ind på
digitale ressourcer i religionsstudier, civilreligion, evolutionsteori, nye ritualteorier og
diskrepansen mellem hvad vi siger om religion, og hvordan det udøves. Kurset løber af
stablen torsdag d. 7. marts - se annoncen længere fremme i bladet.
EFTRE-konference: Reconciling Realities in Religious Education: EFTRE er vores
internationale samarbejdsorgan, så konferencen er på engelsk og arrangeret af
religionslærere fra mange forskellige, europæiske lande. Den er i Dublin 28.-31. august 2019,
og også her kan du finde en annonce længere fremme i bladet.

Østlige religioner: Det sidste kursus, jeg vil omtale her, er næste å rs efterå rskursus, som
kommer til at handle om østlige religioner og er lavet i samarbejde med Jørn Borup fra Aarhus
Universitet. For at komme i den rette stemning, har vi valgt at holde kurset på Gomde, som er
et buddhistisk center beliggende på Helgenæs. Det er lidt afsides, men vi hå ber, det ekstra
transportbøvl bliver opvejet af stedets skønhed. Se den foreløbige annonce længere fremme i
bladet.
Bestyrelsens arbejde
Et tilbagevendende emne, nå r vi taler om vores bestyrelsesarbejde, er, at det efterhå nden kan
være svært at få tid til, fordi skolerne kræver mere og mere af os. Da jeg selv blev valgt ind i
bestyrelsen for over ti å r siden, var det ikke ualmindeligt, at man havde en hverdagsfridag,
man bl.a. kunne bruge på det fagpolitiske arbejde; så dan er det ikke længere, og hvis man
f.eks. har fire modulers undervisning, der skal flyttes fra en bestyrelsesmødedag og i stedet
placeres på andre undervisningsdage med mange moduler i forvejen, begynder det at blive
svært. Vi har normalt fire mødedage om å ret, men har i å r valgt, at det sidste møde i højere
grad skal være en arbejdsdag, hvor vi få r lavet nogle af de ting, vi ofte kæmper med at nå i
dagligdagen ud over det ’rigtige’ skolearbejde. På den må de få r vi forhå bent- lig opgraderet
hjemmesiden, men til gengæld få r vi må ske ikke afrapporteret så grundigt fra alle de
underudvalg, vi også arbejder i, denne gang – det må vi så gøre til januar, nå r vi mødes igen.
Eksamen i KS
Til sidst vil jeg ønske alle, der stå r over for decembers og januars KS-eksamener held og lykke
med dette. Meget eksamensmateriale skal nylaves, og at det bliver spændende for os alle at
komme ud og møde hinanden nu i nye faglige samtaler.
På bestyrelsens vegne, Signe Elise Bro

