Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle
Provsti
Dagsorden for repræsentantskabsmødet ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent ….
Fmd. Sct. Nicolai, Christian Møller, som konstaterede mødet rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtigt
2. Valg af referent
Sogne- og migrantpræst Birgitte Rosager Møldrup, Kollerup
3. Formand Martin Bonde Eriksens beretning

Siden sidste repræsentantskabsmøde d. 22. marts 2017 har der været en del meget store
arrangementer både i Ungdomspræsteriet og i Skole-Kirke-Samarbejdet. Jeg vil fortælle lidt om,
hvad der har været gang i. Men jeg vil begynde med selve forretningsudvalget.
Ved sidste repræsentantskabsmøde var der valg af læge medlemmer til forretningsudvalget. Her
blev der valgt tre nye medlemmer, Vibeke Tygesen fra Jelling, Annette Ravn Sørensen fra
Bredballe og Rikke Andersen Raun fra Bredsten, mens Gert Kobbelgaard, repræsentant for
Hvejsel-Ildved, blev genvalgt og jeg selv blev genvalgt til formandsposten. Vores mødeaktivitet
har ikke været imponerende, men vi er i gang, og vi er konstitueret således, at Vibeke Tygesen,
der ikke kunne være her i aften, er blevet næstformand, Gert Kobbelgaard blev genvalgt til
kasserer og Rikke Andersen Raun er blevet valgt til kontaktperson. Resten er menige
medlemmer.
Der er jo de to spor i vores arbejde: Ungdomspræsteriet og Skole-Kirke-Samarbejdet. Vi havde
en tid lang begge arbejdsområder med på alle vores møder, men vi har måttet erkende, at
konsekvensen for møderne har været, at der ikke var den fornødne tid til fordybelse i de særlige
emner og problematikker der er i hvert område. Mange punkter blev simpelthen behandlet for
overfladisk. Vi har derfor taget den beslutning at lave et årshjul med opdelte møder, hvor vi
beskæftiger os udelukkende med henholdsvis Ungdomspræsteriet og Skole-Kirke-Samarbejdet.
Derudover har vi tre møder årligt, hvor vi behandler alt, hvad der har fælles interesse, og hvor vi
ser særligt på de snitflader, der er, mellem de to arbejdsspor. Jeg tror, det er en rigtig god løsning
for arbejdsprocesserne. Men nok om mødeteknikaliteter.
Det helt store flagskib for Ungdomspræsteriet det forgangne år har været Reformationens Døgn
d. 8.-9. september 2017. Det var et fantastisk arrangement, en lille folkefest i Vejle centrum, hvor
der virkelig var noget for enhver smag. Det var Ungdomspræsteriets ambition, at
Reformationens Døgn også skulle være for de unge. Ved mange kirkelige arrangementer af den
type er der sjældent mange unge mellem 15-30 år, der deltager. Men det blev en bragende
succes. Der var mange mennesker inde forbi teltet på Kirketorvet foran Sct. Nikolaj kirke, ikke
mindst mange unge mennesker fredag aften med Stand-Up, spis sammen arrangement og
koncerter. Der blev ydet en enorm indsats af Anders Michael og Marianne, og der blev trukket

på deres faglighed gennem hele forløbet, samt på deres familier, venner og ikke mindst på deres
tålmodighed! Vi skylder de to – og naturligvis alle andre implicerede, mere eller mindre frivillige,
en kæmpe stor tak, og jeg vil gerne, at vi nu med klapsalver anerkender deres flotte indsats.
Ud over Reformationens Døgn kan nævnes, at Ungdomspræsteriet stadig kører med café for
unge mødre en gang om måneden, der er stadig tilbud om sorggruppe for unge,
Ungdomspræsten har desuden træffetid på nogle af ungdomsuddannelserne. Endelig kan
nævnes konfirmandgudstjenester, der blev fyret af i uge 6. Jeg fortæller ikke mere nu, for
Ungdomspræsteriet skal selv på banen lidt senere; og jeg er sikker på, at de vil fortælle med både
billeder og indlevelse!
I forbindelse med reformationsfejringen, hvor Reformationens Døgn var Vejle Provstis flagskib,
havde vi også en stor skulptur af kunstneren Jens Galshiøt. Abrahams Børn hedder skulpturen,
og den er en slags religionsdialog mellem ”bogens” tre religioner, Jødedom, Kristendom og
Islam. Den undersøger religionens væsen ud fra ordet fundamentalisme ved at citere en række
henholdsvis lyse og mørke citater fra Toraen, Bibelen og Koranen. Der var en hel række af
arrangementer, der havde forbindelse til skulpturen, og der blev udarbejdet et
undervisningsmateriale for skoleklasser. Arbejdet med skulpturen er et eksempel på en snitflade
mellem Ungdomspræsteriet og Skole-Kirke-Samarbejdet. Ungdomspræsteriet arrangerede
”Debatten for katten” i skulpturen, samt rundvisninger, og Skole-Kirke-Samarbejdet stod for
undervisningsmaterialer og rundvisninger i den forbindelse. Jeg regner med, at vi også kommer
til at høre lidt mere om det arbejde.
Skole-Kirke-Samarbejdet har nu over et år bag sig, i den nye konstellation med en SkoleKirkepræst ansat på 25 % og en Skole-Kirkelærer ansat på 50 %. Det er Pia og Helle, vi har ansat,
og vi kan glæde os over, at Pias ansættelse som Skole-Kirkelærer nu er sikret i mindst tre år frem.
Der er sket en hel del på området det seneste år, og Pia og Helle kommer til at fortælle mere
senere på aftenen; men jeg vil også trække nogle ting frem, som er værd at bemærke.
Der har længe været et ønske om, at der skulle udarbejdes et stort konfirmand-arrangement for
hele provstiet. Tidligere var der konfirmandrollespil i Vejle, om Vejle og kirken i Middelalderen,
men Helle og Pia greb det anderledes an og har fået et samarbejde op at stå med flere store
kulturinstitutioner i Vejle, og det blev i november til en Luthervandring, hvor der var rigtig mange
konfirmander igennem. Der arbejdes videre med dette samarbejde, og meningen er, at der skal
være sådan et arrangement hvert år for konfirmanderne. Og jeg ved, at lige du arbejdes der
intensivt netop på dette arrangement, og på at sikre, at samarbejdspartnerne også tager livtag
med teologien og forkyndelsen.
Skole-Kirke-Samarbejdet fokuserer de første år på at skabe nogle søjler, der er synlige og som
kan skabe noget opmærksomhed om arbejdet og vise, at det er vigtigt, at vi bruger ressourcer
på det. Samtidig arbejdes der på konkrete materialer, som skolerne kan anvende, og som skal
gøres lettilgængelige for lærerne. Der arbejdes meget seriøst ud fra de læringsmål, der passer
de forskellige årgange, og Helle og Pia griber sagen an både fra neden og fra oven, i og med at
de arbejder på konkrete pilotprojekter ude på skolerne, og samtidig er i kontakt med

skoleforvaltningen i Vejle Kommune for at være synlige og vise arbejdets relevans højere i
hierarkiet.
Vi skal høre meget mere, når vi lægger øre til Pias og Helles fremlæggelse af deres arbejde. Der
er sket enormt meget dette første år med to ansatte Skole-Kirke-medarbejdere. Og jeg vil også
her bede forsamling anerkende deres flotte arbejde med klapsalver.
Beretningen godkendt med applaus.
MØDET SUSPENDERET.
Orientering fra UNGDOMSPRÆSTERIET:
Præsentation af projektmedarbejder Marianne Aas Thorsen og ungdomspræst Anders Michael
Grønfeldt. Ungdomspræsteriet har udviklet på navn og layout.
Vision og formål fremgår af hjemmesiden https://www.xn--ungdomsprsteriet-2ob.dk/om-os/hvem-er-vi/
Netværksgrupper:
Unge mødre. 12 mødre deltager, og derfor skal den deles op i to.
Sorggruppe for unge: ikke nogen gruppe pt. Men husk at meld ud til Anders Michael, hvis I møder et
behov.
Ny Maskulin Netværksgruppe: Skal startes i løbet af forsommeren.
Samtaler: Træffetid på Rosborg hver anden fredag.
Pop up kirke: Kirkecykel (med kaffe) med ud til arrangementer så den er i gadebilledet.
Book et debatoplæg: Uddannelsesteder kan trække på ekspertviden.
Mød ungdomspræsten: besøg i Johanneskirken
Festival (Jelling) + spejderlejr: Især for ”efterskole-lejren” på festivalen.
Tilbageblik 2017:
Tro og viden-konference i Sydslesvig. Unge spiser sammen i uge 17 i samarbejde med Ventilen, Spor 18
og Spinderihallerne. Reformationens Døgn, der fyldte godt og som var en stor succes med stort
arbejde. Abrahams børn, skulpturen af Galschiøt der blev omdrejningspunkt for ”debatten for katten” –
debat med unge i kunstværket, samt rundvisning. Luthervandring i samarbejde med Skole-kirke.
Konfirmandgudstjenester i Løgat, Sct. Johannes, Mølholm og Jelling Kirker.
Kontaktflader: kolleger, ungdomsuddannelser, VUC, Folkeskoler, efterskoler, højskoler, spejder, FDF,
Spor 18, Ungdomsskolen mv. samt spinderihallerne.
Medlem af ”Folkebevægelsen mod ensomhed”
2018 – hvad vil vi: Unge spiser sammen/Halloween uge 43/sove-koncert
Orientering fra SKOLE-KIRKESAMARBEJDET
Pia Werborg og Helle Lindholt.
Fokus på synligheden og fotælle at Skole-Kirke er en naturlig del af ”den åbne skole”.
Hvordan kan vi gøre sig til gode samarbejdspartnere? Lave hjemmeside, der skal være dynamisk og
præsentere materialerne. Aktuelle materialer, der fremlægges på hjemmesiden om påske, pinse osv.
Med dybde, men også lethed, som man lige kan gå til.
Optaget i Folkekirkens Skoletjeneste, så der er udveksling af materialer.

Lægger tilbud ind på Vejle Kommunes portal: ”den åbne skole”.
Kulturrygsækken, Vejle Kommune, udvælges hvert år som et undervisningstilbud. Kirke-skole ideen
udvalgt til samarbejdet omkring kulturrygsækken 2018: ”Spedalskhed i Vejle” ud fra bogen
”dødningemessen”.
Salmesangsprojekt: skolernes 3.4.5.klasser. 5 salmer gennemgåes på skolen. 1800 deltagere fra 16
skoler. Næste år er temaet ”Hvor regnbuen ender” om længsel - udvikles af HASK til brug for hele
stiftet.
Konfirmand-event hvert år i november. 2017 Luthervandring og i 2018 afsæt i bibelske fortællinger og
deres konkrete tråde til nutiden.
Samarbejder næste år:
Kendskab skaber venskab (se hjemmeside)
Altertavler i Vejle, sammen med en kunstner.
Caminoer i Sognene/i Vejle i samarbejde med Vejle Museum
Kend dit ”HOOD” / kend dit sogn
Første verdenskrig 1914-18?
Eksistenscafé/kulturcafé – samtalecafeer for de unge.
Godly play: bibelske fortællinger med regi.
Både ungdomspræsteriet og Kirke-skolesamarbejdet modtog anerkendende applaus
4. Kassereren aflagde regnskab for det foregående regnskabsår, til godkendelse. v. Kobbelgaard.
Regnskabet aflæggelse udfordret af tidligt tidspunkt for mødet og nyt lønsystem.
Overskud 2017: 163.234,02. Der er en ønskeliste for det kommende år og lønændringer, derfor forventes
ikke overskud i samme størrelsesorden 2018. Desuden har Ungdomspræsteriets kasse betalt en del
mere til gennemførelsen af Reformationens Døgn end det, der fremgår af regnskabet.
Det reviderede regnskab for ungdomspræsteriet rundsendes efterlods og godkendes for nuværende af
forsamlingen på den baggrund og på baggrund af fremlæggelsen.
Regnskabet for Kirke-skolesamarbejdet bogføres i Gauerslund og det reviderede regnskab eftersendes
og godkendes for nuværende af forsamlingen på den baggrund og på baggrund af fremlæggelsen.
5. Budget for det følgende regnskabsår
Budgetter godkendt.
6. Valg – der er ingen valg i år
7. Indkommende forslag – der er ingen forslag til behandling
8. Eventuelt
Ønske om et løbende nyhedsbrev fra Kirke-skolesamarbejdet til præsterne med inspiration til at få
påbegyndt samarbejdet med lokale skoler.
Referent BRM

