Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde
Vejle Provsti
Referat af repræsentantskabsmødet i Skibet Sognehus
torsdag 21 marts 2013 kl. 19.30
1. Valg af dirigent: Hans Cordius fra Skibet menighedsråd blev valgt
2. Valg af referent: Jørgen Germann fra Sct. Nicolai sogn blev valgt
Mødet suspenderes efter punkt 2, hvor Steen Ullum, leder af Vejle Tekniske Gymnasium kom med et
kort oplæg om sit samarbejde med ungdomspræsten. Desuden var der være en generel orientering om
ungdomspræstens arbejde. Efter dette oplæg blev dagsordenen genoptaget.
Steen Ullum fortalte levende og positivt om sit og Vejle Tekniske Gymnasiums samarbejde med Rikke Holm.
Det er et HTX-gymnasium med 370 elever og linjer inden for naturvidenskab, teknik og kommunikation.
Samarbejdet med ungdomspræsten foregår væsentligst på fire hovedområder:
a. I forhold til undervisningen, bl.a. i faget dansk – også samarbejde om layout og fremstilling af
plakater til Spotlight Natkirke-arrangementet (eksempler på plakater blev sendt rundt).
b. En årlig jule”afslutning” i Sct. Nicolai Kirke for elever og lærere er blevet taget rigtig godt imod.
c. ”Events” på tværs af og ud over undervisningen, f.eks. deltog en del elever i 2012 sammen med
Rikke i en konference om ”bioteknologi og teknik” på Alsion i Sønderborg.
d. Sjælesorg og krisehjælp – ungdomspræsten stiller sig til rådighed for individuelle samtaler.
Rikke Holm supplerede Steen Ullums beretning med at fortælle om sin medvirken på Jellingfestivalen, som
leder af et frivilligt præsteteam. Endvidere om sin rolle i skole-/kirkesamarbejdet i provstiet – bl.a.
kontakten til HASK (Haderslev Stifts Skole/Kirketjeneste) og som koordinator for konfirmandrollespillet, der
netop er afviklet for tredje gang.
Hun omtalte sit samarbejde med sognepræst Gitte Sandager Bjerre Wetche, Hvejsel-Ildved, der står for
skole/kirketjenestens kontakt til grundskolerne – og Gitte præsenterede kort sig selv og denne del af
arbejdet.
Rikke Holm nævnte til sidst sin deltagelse i forskellige fora og netværk: Bl.a. Samtaleforum Unge og Kirke
på såvel stifts- som landsplan, Netværket af Ungdomspræster i Folkekirken (efterhånden er der 24-25
ungdomspræster) samt diverse lokale samarbejdspartnere. På hjemmesiden www.ungpraest.dk kan blandt
andet ses små film der afspejler sider af Rikkes arbejde, ligesom der findes forskellig anden info, også om
organisationen omkring ungdomspræsten i Vejle.
I en kort spørgerunde uddybede Rikke aspekter af sit virke – blandt andet samarbejdet med produktions- og
andre skoler.
3. Godkendelse af dagsorden – skete uden bemærkninger
4. Formandens beretning godkendt– vedhæftes som bilag
5. Fremlæggelse af regnskab for 2012. Regnskabet er vedlagt som bilag. Det blev fremlagt af kasserer
Kaj Jakobsen og blev godkendt af repræsentantskabet.
6. Fremlæggelse af budget for 2014. Kasserer Kaj Jakobsen fremlagde FU’s budgetforslag, der
vedhæftes som bilag. Der er to ”versioner”, af hvilke den mest vidtgående forudsætter ansættelse af
en aktivitetsmedarbejder, f.eks. en læreruddannet person. Desuden tilknyttes der gerne en volontør,
så der bliver et team på tre. På denne måde styrkes ungdomspræstens organisation, muligheder og
gennemslagskraft væsentligt. Efter en runde med afklarende spørgsmål vedtoges det udvidede budget,
som repræsenterer en stigning på ca. 50 % ift. den første version, efter hvilken der forudsættes som
hidtil.
7. Vedtægtsændringer: På repræsentantskabsmødet i 2012 blev det foreslået at systemet med personlige
stedfortrædere ændres, så der ved valget i år i stedet sker valg til to ”stedfortræderlister” – en for
præster og en for lægfolk. Dette betyder at § 19 stk. 4 ændres til: ”…og der vælges stedfortrædere i
prioriteret rækkefølge; 4 lægmænd + 3 præster”.
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Begrundelsen var, at FU har oplevet, at den personlige stedfortræder for et FU medlem takker nej til
at træde ind, og med det nuværende system, kan vi ikke blot spørge den næste i rækken.
Da der ikke var 2/3 af repræsentantskabets medlemmer tilstede ved repræsentantskabsmødet i 2012
blev det besluttet at sende forslaget videre til endelig vedtagelse på repræsentantskabsmødet i år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg af formand for forretningsudvalget: Martin Bonde Eriksen, sognepræst i Ødsted-Jerlev.
Enstemmigt valgt uden modkandidater (og efter kort ”betænkningstid”)
9. Valg af fire lægfolk til forretningsudvalget. Valget gælder for fire år.
Følgende blev valgt: Gert Kobbelgaard, Smidstrup/Skærup – Benedikte Leenders, Skt Johannes –
Karin Lund Madsen, Egtved – Henrik Ottosen, Hvejsel-Ildved.
10. Valg af tre præster til forretningsudvalget. Iht. vedtægtsændring på repræsentantskabsmødet i 2012,
sker valget i år for to år. Fra og med valget i 2015 vil valgperioden for præster også være fire år.
Følgende tre præster blev valgt - for to år (jvf. netop vedtagne vedtægtsændring):Dorthe Volck
Paulsen, Bredsten – Kathrine Papsø, Øster Starup – Lisbeth Filtenborg, Gauerslund-Brejning.
11. Valg af stedfortrædere. Jfr. vedtægtsændringen i pkt. 7 valgtes to lister med stedfortrædere –
prioriteringen af begge lister er foregået efter lodtrækning:
Lægfolk
Præster
Inger Trillingsgaard
Jørgen Germann
Kaj Jakobsen
Bente Rosenkrants
Jakob Kragh
Verner Helwig
12. Næste års repræsentantskabsmøde - indstillet af FU og vedtaget: tirsdag 25. marts 2014.
13. Evt. Intet under dette punkt

