
Årsrapport for 2021 
 

Stiftsudvalgets navn: Religionspædagogisk udvalg 
 

Møder i løbet af 2021: 2 udvalgsmøder  

Mål for 2021: FUV- stiftskursus og deltagelse i Krydsfelt og få godt gang i 

udvalgt, lave et årshjul for udvalget arbejde 

Arrangementer i årets løb: FUV-Stiftskursus, Syng med! Inspiration til at synge salmer 
med konfirmander 

Religionspædagogisk konference Krydsfelt blev aflyst 
grundet Corona 

Der blev holdt lidt færre udvalgsmøder, men årshjul blev 
lavet færdigt (vedhæftet) 

Større beslutninger: Promovere Krydsfelt, der blev udsat til januar 2022, men 

desværre blev også det aflyst 

Mål for kommende år: Forberede Kursus: Religionspædadogisk inspirationsdag med 

tværfagligt fokus der afholdes 19-1-2023, og fortsætte med 
at udvikle udvalgets arbejde. 

Iværksætte evaluering af App Fortælletid 

Planlagte arrangementer 
2022: 

4. oktober 2022 i Vinding kirke: FUV-Stiftskursusdag: Børn i 
kirken 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2022: 

Udvalgsmøder fast et pr. kvartal = 2.000 
FUV Stiftsdag i sognegård morgenbrød og frokost til 20= 

3.000 

Religionspædagogisk tværfaglig inspirationsdag m 
forplejning som ovenfor til ca 20 = 3.000 

Budget totalt: 8.000 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2023: 

Er pt. ukendt, da vi vil arbejde på at få flere stifter med til at 

planlægge og afholde Krydsfelt og derfor også være flere om 
at finansiere 

Medlemmer af udvalget: Formand Anne Margrethe Hvas, næstformand Maria Gitz 

Christiansen, Kirsten Vad Knudsen, Hanne Broström-
Petersen og Annesofie Overgaard Aastrup Munch 

 

Årsrapport udfærdiget af det Religionspædagogiske udvalg 
 

Dato: 3.2.2022 

 
 



Møde dato Punkter vi skal huske

3. februar 2022 kl. 9.30-12.00  

31. marts 2022 kl. 9.30-12.00  

18. august 2022 kl. 9.30-12.00 Budget til næste år, ide til januar næste år 

17. november 2022 kl. 9.30-12.00 Årsberetning, færdiggørelse af januar næste år 

2. kvartal 

22. janaur 2022,  9-17 Krydsfelt 

www.krydsfelt-folkekirken.dk/ 

 Aflyst grundet corona 

4. kvartal 

 

værkstedskursus efter behov 

og ønske kan også placeres i 

de andre kvartaler 

 

3. kvartal 

værkstedskursus efter behov og 

ønske kan også placeres i de 

andre kvartaler 

1. kvartal 

 

Oktober primært uge 41  

 

FUV religionspædagogisk kursusdag i 

Stiftet 

Dato: 4. oktober i Vinding  

Udvalgsmøde: 3. februar 2022  

9.30 – 12.00 i Stiftets mødelokale 

Udvalgsmøde: 31. marts  2022  

9.30 – 12.00 i Stiftets mødelokale 

Udvalgsmøde: 17. november 2022  

9.30 – 12.00 i Stiftets mødelokale 

Udvalgsmøde: 18. august 2022 

9.30 – 12.00 i Stiftets mødelokale 

https://krydsfelt-folkekirken.dk/
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