Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde
Vejle Provsti

Referat fra Repræsentantskabsmødet tirsdag den 5. marts 2019, kl.
19.30-21.30 i Bredsten sognehus, Kirkegade 7B, 7182 Vejle

1. Valg af dirigent – Som dirigent blev Ulrik Overgaard valgt, som kunne
konstatere at mødet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt. Dog var der
intet bilag om økonomi medsendt med dagsordenen, pga. først færdigt
fredagen inden mødet. Bilag vedr. økonomien blev omdelt på mødet.
En af lægrepræsentanterne i forretningsudvalget – navn – har valgt at
udtræde før tid, og derfor indsættes 6.b i dagsordenen: Valg af ny
lægrepræsentant.
2. Valg af referent – Anne Mette Ramsgaard Johansen blev valgt
3. Formanden aflægger beretning for Ungdomspræst- og Skole-Kirkesamarbejdets virksomhed i den forløbne periode, til godkendelse.

Formandens beretning 2019
Hvad karakteriserer det forgangne år? - Hårdt arbejde, der bærer frugt!

Skole-Kirke-Samarbejdet
I Skole-kirke-Samarbejdet ser vi tydelige markeringer i løbet af året, hvor den
får fuld skrue og rigtig mange skolebørn eller konfirmander får glæde af SkoleKirke-Samarbejdets arrangementer. Det gælder Spedalsk i Vejle, det gælder
konfirmandevent i november, det gælder salmesangsprojektet, som HASK
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udvikler materiale til, og som blev afholdt i sidste uge med omkring 1800 børn
i alt rundt omkring i Vejle kommune. De store projekter er vigtige, fordi de
skaber

synlighed

og

opmærksomhed

i

offentligheden,

og

fordi

arrangementerne gør noget for skolebørnene, der er ud over det sædvanlige,
og som derfor kan få en særlig betydning.
Derudover er der alt det arbejde, der kommer de enkelte skoler, klasser og
kirker til gavn, og som styrker samarbejdet mellem skole og kirke. De store
arrangementer er vigtige for opmærksomheden, men det skulle gerne betyde,
at det lokale samarbejde mellem kirke og skole, som er en del af hverdagen,
bliver styrket, og at den styrkelse helt konkret kan spores i den udbredelse,
som materialet fra Skole-kirke-Samarbejdet får. Og samarbejdet vokser. Det
er ganske vist et langt og sejt træk, når vi vil opbygge noget så ambitiøst, som
det er tilfældet, men vores medarbejdere får flere og flere henvendelser, og
det materiale, som Skole-Kirke-Samarbejdet udbyder, bliver brugt – fordi
kvaliteten er høj!
Hårdt arbejde, der bærer frugt. Nu har Skole-kirke-Samarbejdet kørt i denne
konstellation med to medarbejdere på hhv. 25% og 50% lidt over to år. Det
er ikke en gang en fuldtidsstilling, men jeg synes, vi får rigtig meget for
pengene, og vi ser også, hvordan arbejdet bærer mere og mere frugt, det
udvikles konstant, og der er masser af idéer at arbejde videre med. Vi får et
mere indgående indblik i det aktuelle arbejde, når Helle og Pia fortælle lidt
senere på aftenen.
Og nu til det andet ben i vores arbejde.
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Ungdomspræsteriet
Hårdt arbejde bærer frugt…
Den helt store nyhed, som Anders Michael og Marianne vil fortælle mere om,
er ”Den lave højskole”. Det har krævet en enorm arbejdsindsats at få på
benene, og I kan virkelig glæde jer til at høre, hvad ”Den lave højskole” er, og
hvordan den nu er kommet i gang. Første aften var sidste onsdag, hvor Anders
Lund Madsen gæstede ”Den lave højskole”. Og både han og deltagerne var
efter sigende vildt begejstrede.
Øvrige aktiviteter, som vi efterhånden regner til Ungdomspræsteriets
kerneopgaver, er madklub for unge mødre, Unge spiser sammen og
sorggruppe for unge. Især madklubben for de unge mødre og fællesspisningen
for de unge er eftertragtede arrangementer, således at der nu kører to
madklubber for de unge mødre: de nye unge mødre og de gamle unge mødre.
Der er pt. ikke oprettet nogen sorggruppe, men Ungdomspræsteriet er i
kontakt med enkelte unge, ligesom de også er blevet en del af en
netværksgruppe for sorggruppeledere; det betyder, at tilbuddet nu kommer
længere ud.
En anden stor nyhed er, at Anders Michael er blevet studenterpræst ved Via
University College Lillebælt. De har selv henvendt sig til biskoppen for at få
oprettet en studenterpræstestilling, så det må vi sige er meget positivt for
kirken, at henvendelsen nu kommer til os. Det betyder også, at Via University
College ser muligheder i samarbejdet, og at de er motiveret for at komme godt
i gang, når tilbuddet bliver officielt d. 1. april.
Hårdt arbejde, der bærer frugt. Sådan synes jeg virkelig, vi kan karakterisere
det seneste år. Og jeg må personligt sige, at jeg er stolt af at se, hvordan
vores medarbejdere går til opgaven i hhv. Skole-Kirke-Samarbejdet og
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Ungdomspræsteriet, og jeg er stolt af, hvad de får skabt. Min lille præsentation
af deres arbejde, yder det på ingen måde retfærdighed; men med ordene her
vil jeg også sige til vores medarbejdere, at I skal vide, forretningsudvalget er
med jer, og vi synes, I udføre jeres arbejde fremragende.

Til sidst vil jeg vende blikket indad, mod forretningsudvalget, hvor vi i år skal
tage afsked med vores præsterepræsentanter. Som præsterepræsentanter
har de seneste år siddet: Bente Rosenkrants fra Skt. Nikolai sogn, Katrine
Papsø Andersen, der tidl. var ansat i Øster Starup, men trådte ud, da hun
skiftede embede til Nr. Bjert sogn, og endelig Erik Røjkjær Christensen, der er
sognepræst i Gårslev. De tre præsterepræsentanter genopstiller desværre
ikke, men de har ydet en rigtig god indsats de seneste år, og vi vil komme til
at savne dem i forretningsudvalget. Man tak til Bente, Katrine og Erik!
Jeg har været formand for repræsentantskabet i seks år nu; og jeg er utroligt
glad for det. Selvom jeg ikke har fingrene i det konkrete arbejde – det lader
vi jo medarbejderne om – så er det en stor tilfredsstillelse at deltage i møder,
og følge et arbejde, hvor der er meget stor fokus på sagen, på kirkens liv og
vækst. Vi er så heldige i forretningsudvalget, at vi ikke skal bekymre os om
bygninger, og vi er heldige, fordi vores økonomi er så simpel, at den er meget
nemt at overskue. Det gør, at der som regel er rigtig god energi på vores
møder. Jeg nævner det, fordi det også skal være en reklame, når vi senere
skal vælge præsterepræsentanter. Vi ved, at der er et par præster, der gerne
vil stille op, men vi håber også, at interessen for arbejdet er så stor, at vi kan
få alle pladser fyldt ud!
Tak for ordet. Det var beretningen fra det forgangne år. Jeg håber, den kan
godkendes af forsamlingen!
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Er der nogen spørgsmål?
Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Mødet blev suspenderet og beretning fra skole-kirke samarbejdet og
ungdomspræsteriet.
Der blev fremhævet skolekirke samarbejdets tiltag vedr. salmer: 60 klasser
tilmeldt til salmesangsprojektet. Der var salmesang d. 27.2.2019 i 6 kirker:
Egtved, Give, Gauerslund, Vor Frelsers, Jelling og Nørremarken, 5 salmer i år
– Lene viste body percussion – der arbejdes endvidere med salmestomp,
gospel og i næste skoleår ”salmesang på tværs” på plejehjemmene i
kommunen.

Beretning fra ungdomspræsteriet fremhævede ”den lave højskole” – nyt
gratis tiltag – for unge 15-25 år, én onsdag om måneden kl. 17-20.
Samarbejdspartnere: bibliotekerne, værket, ungdomspræsteriet. To unge
frivillige har været involveret – i ”Bygningen” – unge tager imod det – de
ønsker tydelige værter – fællessang – oplægsholder Anders Lund Madsen –
let anretning tapas – tilmelding – melde sig til værksteder – ca. en time –
gerne 80 min. – arbejder sammen efterfølgende i ord- og kreativværksted,
andre værksteder: nada cafe (kroppen), samtale café, brætspilscafé – ønsker
de unge danner netværk og gerne også refleksion – slutter af med kage og
kaffe…. stor succes… god debat efterfølgende

Mødet blev genoptaget
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4. Kassereren aflægger det af revisor reviderede regnskab for det foregående
regnskabsår, til godkendelse.
I kassernes fravær fremlagde formanden det reviderede regnskabet for 2018
for ungdomspræsteriet og for skole-kirke.
Kommentar til regnskab: Ungdomspræsteriet: Lønnenpost er lavere end
forventet i 2018. Dog forventes at den vil stige i det kommende år, og derfor
ansøges der om at overføre overskud fra 2018 til 2019. Der er søgt midler til
”Den lave Højskole”, da denne er omkostningstung.
Skole-Kirke: Der vil fremover ske en opdeling fremover af aktiviteter for at
tydeliggøre dem. Overskud ønskes overført til næste år til udvikling af et spil.
Begge regnskaber blev godkendt

5. Budget for det følgende regnskabsår
I kassererens fravær fremlagde formanden budgetforslag for
ungdomspræsteriet og skole-kirke for 2020.
Begge budgetter blev godkendt

6. Valg
a. Der skal vælges tre præsterepræsentanter og to stedfortrædere.
Anne Mette Ramsgaard Johansen (Grejs og Hornstrup), Mads Djernæs
(Nørremarken og Skibet), Ulrik Overgaard (Skibet) blev foreslået og valgt –
stedfortrædere 1. suppleant: Lisbeth Smed (Sct. Johannes), 2. suppleant:
Erik Røjkjær (Gårdslev) – blev forslået og valgt
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6.b. Valg af ny lægrepræsentant: lægrepræsentant Elsebeth Jensen
(Vindelev-Kollerup menighedsråd) blev foreslået og valgt
7. Indkommende forslag – der er ingen forslag til behandling
8. Eventuelt - intet

