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Uddannelser 

• Læreruddannet 1981 fra N.Zahles Seminarium med kristendomskundskab/religion som linjefag 

• Årskursus fra Danmarks Lærerhøjskole 1986-1987: Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde. 

• Cand.philol fra Norsk Lærerakademi 1994 (svarende til den danske titel ”cand.mag”) i 

kristendomskundskab og pædagogik”). Hovedfagsopgave om folkeskolens kristendomsfag i 1975, 

hvor faget ændredes fra et dåbsoplæringsfag til et kundskabsfag.  

 

Ansættelser 

• Studenterhjælpesekretær i KFS, 1977-1978 

• Forlagsredaktør og litteratursekretær i KFS/Credo Forlag 1981-1984 

• Lærer på Esajasskolen 1984-1989 

• Pædagogisk konsulent i Foreningen af Kristne Friskoler 1995-1997 med fokus på udvikling af 

kristendomsfaget og undervisning af lærere. 

• Lærer på Esajasskolen 1998-2005 

• Sognemedhjælper i Emdrup Kirke 2004-2010 med fokus på børne- og juniorarbejde (klubber, 

musicals, dramagruppe, legestue, familiegudstjenester, pastagudstjenester, kravlegudstjenester, 

børnekirke i tre aldersgruppe, events, minikonfirmander, forældrearrangementer, udflugter, lejre). 

Derudover alfakursus og ældrearbejde. 

• Projektansat på Dansk Bibelinstitut som lærer i religionspædagogik 2008-2013. 

• Lærer på Jakobskolen 2010-2021. I lærerjobbet har især udskolingsmatematik, indskolingsdansk, 

kristendomskundskab, samlinger og seksualundervisning fyldt.  

• Siden 2021 freelance religionspædagog og forfatter. 

• Morgenåbner i Jakobskolens sfo, samt støttelærer 

 

Projekter 

• Læreplan for et nyt fag ”Familiekundskab” på Esajasskolen 1988 

• Projektbeskrivelse og dagsplan for en treårig bibellæseplan for teenagere for Bibellæser-Ringen 

1995 

• Udarbejdelse af konfirmandundervisningsmateriale for konfirmandkurset 1995 

• Udvikler af og pædagogisk leder af workshop i Foreningen af Kristne Friskoler for 19 lærere fra 16 

skoler til udarbejdelse af vejledende læreplan i faget kristendomskundskab på kristne skoler 1999 

• Projektbeskrivelse for udgivelse af 11 kristendomshæfter til undervisning i kristendomsfaget på 

kristne skoler, som tilsammen kunne komme bredt rundt i fagets discipliner og årgange. 2002 

• Projekt om forældresamarbejde i Emdrup Kirke 2006: En menigheds samarbejde med forældrene 

om børnenes kristne oplæring. (Støttet af menighedsråd og provsti) 

• Udvikling af en fagdidaktik til kristendomsfaget på kristne skoler i samarbejde med Foreningen af 

Kristne Friskoler 2008-2009, bl.a. i samspil med fem lærere i en workshop med fire dagssamlinger, 

samt faglige sparringspartnere.  

• Om betydning af kristne skoler for Luthersk Mission. Et udredningsarbejde sammen med to 

skoleledere. 2008 



• Projektansat på Dansk Bibel-Institut 2008-2013 til udvikling af faget ”Børn, unge og kristendom” og 

til undervisning i dette, samt at gøre DBI’s uddannelsesmuligheder kendt blandt dem, der arbejder 

med – eller uddanner sig til at arbejde med – børn og unge. 

• Deltagelse i udvalg til udarbejdelse af høringssvar til Kirkeministeriet fra Luthersk Mission 

vedrørende rapport om dåbsoplæring i folkekirken 2011 

• Medforfatter på ”Børn og Gud – et manifest”. Udviklet i et samarbejde mellem folk fra DFS, ELU, 

LM-Kids, KPI og DBI, 2013. 

 

Tillidsposter, bl.a. 

• Kingos Kirkes menighedsråd 1980-1988 

• Hovedstadens Privatskolers bestyrelse 1990-1994 

• Religionslærerforeningens bestyrelse 1994-1998 

• Arbejdsgruppen til oprettelse af et kristent pædagogisk institut 1996-1998 

• Næstformand for Kristent Pædagogisk Institut (KPI) 1998-2004 

• Repræsentant for Luthersk Mission i KPI 2022- 

 

Øvrige engagementer 

• Børne-, junior- og teenarbejde på ugentlig basis og på lejre – i regi af KFUK-spejdere, sognekirker, 

Det Danske Missionsselskab (nu Danmission), Indre Mission og KFUM&K, Luthersk Mission.  

• Deltagelse i konfirmandundervisning. 

• Pædagogiske studiekredse 

• Udvikling af kurser og konferencer 

• Kurser og foredrag for forældre, lærerstuderende, lærere i folkeskolen, lærer på kristne friskoler, 

præster, sognemedhjælpere og frivillige medarbejdere i børnearbejde.  

• Artikler, kronikker og læserbreve i fx Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Unge 

Pædagoger, Religionslæreren, Unikum, Tro og Mission, Budskabet, Ny Mission. 

 

Udgivelser 

• Men de mødte Jesus. Bibelstudiehæfte (i samarbejde med Ninna Vestergaard) Credo Forlag 1981 

• Tæt på Gud. Bibelstudiehæfte til 1 Joh, Credo Forlag 1989. 

• Nu ska’ vi læse. Andagter for børnefamilier. Dansk Luthersk Forlag 1994 (Andagterne blev i første 

omgang skrevet til brug i egen familie) 

• Kristendomsfaget i folkeskolen. Kroghs Forlag 1999 (skrevet på baggrund af hovedfagsopgaven og 

arbejdet i Religionslærerforeningens bestyrelse og med et stipendium fra Norsk Lærerakademi) 

• Giv børnene det bedste. En inspirationsbog til at leve med Gud i familien. Logos Media 2007. 

(Skrevet på baggrund af samarbejdsprojektet i Emdrup Kirke) 

• Sammen gør vi det bedre. Om en menigheds samarbejde med forældrene om børnenes kristne 

oplæring. Teologisk Pædagogisk Center 2007 (Projektrapport fra samarbejdsprojektet i Emdrup 

Kirke) 

• Det gælder børnene. I Troen, teksten og konteksten, festskrift til Torben Kjær. LogosMedia 2009, s. 

41-75 

• Kristendomsfaget på kristne skoler. Kristent Pædagogisk Forlag 2010 



• Grav dybt. 298 andagter for børn og voksne om (næsten) alt mellem himmel og jord. Lohse, 

LogosMedia og ELM-forlag. 2021 (En del af andagterne blev i første omgang skrevet til brug for 

egen klasse på Jakobskolen) 

• Søg højt. 127 andagter for børn og voksne til årets højtider og mærkedage. Lohse, LogosMeida og 

ELM-forlag 2022. (En del af andagterne blev i første omgang skrevet til brug for egen klasse på 

Jakobskolen) 

 

Født 1957, gift og mor til to voksne børn.  


