Deltagere: Forretningsudvalget og repræsentanter fra sognene i Vejle Provsti.
1. Valg af dirigent.
Pastor Verner Helwig Pedersen blev foreslået, valgt og takkede for valget.
2. Valg af referent.
Metha Palmus Hansen, Smidstup-Skærup Sogn, blev valgt.
3. Formanden aflægger beretning for Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets
virksomhed i den forløbne periode, til godkendelse.
Beretning v/formand, pastor Martin Bonde Eriksen:
 Vigtigt og dejligt at mærke opbakningen til dagens møde, uagtet der ikke er valg
ved aftenens repræsentantskabsmøde.
 Ungdomspræstens arbejde i Vejle er bemærket som et ambitiøst og innovativt
projekt, hvilket skyldes et godt fundament og stor opbakning – og sidst, men ikke
mindst vores gode ungdomspræst, Rikke Holm.
 3 sager har især præget det forløbne år:
 Nyt forretningsudvalg (FU):
 Eneste genganger var Henrik Ottosen, derfor mange introduktioner
til arbejdsfeltet. Arbejdet er kommet godt i gang, og der er mange
nye udfordringer på veje gr. babyboom – to FU-medlemmer går på
barsel, og vikarer er udpeget. Det er sognepræst og formand, Martin
Bonde Eriksen og sognepræst, Katrine Papsø Andersen, der går på
barsel. I den tid overtager næstformand, Henrik Ottosen,
formandsposten, mens der er indkaldt suppleant for Katrine. Det er
Bente K. Rosenkrants, sognepræst i Smidstrup-Skærup Sogn.





Ansættelse af projektmedarbejder:
 Ida Krog er ansat fra den 1. januar 2014, yderst kompetent, passer
godt ind i ungdomspræstens virkefelt, kan udfordre arbejdet. Tænker
qua sin uddannelse spændende og nye tanker, som kan supplere
ungdomspræstens gøremål.
 Der var 55 ansøgere til stillingen, alle velkvalificerede – fantastisk at
opleve den store interesse.



Udfordringer af økonomisk karakter:
 Ekstra medarbejder kostede mere end forventet ved budgetlægningen for 2014. Regnskab 2014 følges derfor nøje og tæt.

Et spændende år - arbejdet blev bl.a. velsignet med et besøg af ”Esbjerg-evangeliet.
Tak til Rikke og Ida og til FU for et godt samarbejde det forløbne år.
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Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen:

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Mødet suspenderedes herefter mhp. præsentation af Ida Krogh og information v/Rikke Holm. Se
referat for denne del af mødet efter det ordinære referat.
4. Regnskab for 2013.
 Gert Kobbelgaard gennemgik og kommenterede det af Vejle Kirke og Kirkegårde
udarbejdede regnskab for 2013:
 Skole-kirkearbejde = mellemregningskonto.
 Alt i alt er budgettet overholdt til den pæne side – udviser et regnskab, hvor
der er et fornuftigt overskud, som ikke kan overføres til det efterfølgende år.
Repræsentantskabet godkendte regnskabet for 2013 med akklamation.
5. Budget for 2015.
 Gert Kobbelgaard gennemgik og kommenterede budgetforslaget for 2014:
 Budgetrammen er fastlagt forud.
 Udfordringen har været udgifterne i forbindelse med ansættelse af Ida Krog i
form af ekstra lønudgifter, som ikke var budgetsat.
 Alt andet lige bliver 2014 et udfordrende år mht. at holde sig inden for
budgettets stramme rammer.
 I 2015 bliver udfordringen fuld lønudgift og et uændret driftsbudget.
 Fra 2015 – 2016 kan der ikke forventes stigninger på lønsiden ud over de
overenskomstmæssige fremskrivninger.
 Repræsentantskabet indstiller en forøgelse af 2015-budgettet med 12.000
kr., drøftes første gang i budgetsamråd den 26. marts 2014.
 Mellemregning på 25.134,06 kr. vedr. Skole-Kirkearbejde er en gråzone og vil
efterfølgende blive checket med Vejle Kirker og Kirkegårde.
Repræsentantskabet godkendte budgetforslaget for 2015 med akklamation.
6. Valg til formandspost og forretningsudvalg. Ingen er på valg.
Intet.
7. Indkomne forslag.
Ingen.
8. Eventuelt:
 Efterspørges der særlige gudstjenester? – jf. folder.
 Udfordringen i formuleringen af en folder er at beskrive tilstrækkeligt
uddybende.
 Ungdomspræsten bliver af og til udfordret i forskellige sammenhænge:
 Aftengudstjeneste i Vork.
 Langfredag morgen.
 Deltager på teensommerlejr – typisk flere ungdomspræster til stedet
i en sådan sammenhæng.
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Drukneulykke, hvor én af de unge var fra Vejle – her deltog Rikke i
lokalt arrangement.
Oplever at blive efterspurgt i forskellige sammenhænge.

Kunne gudstjenestefælleskab overvejes? – frekvensagtigt?
 Er hele tiden en overvejelse? – hvad giver mening for de unge?
 Rammes lidt på ressourcer – et evigt dilemma, som måske kan løses qua
flere ressourcer.
 Skal i givet fald give mening i forhold til de unge.
 Besøgt ungdomskirker i Århus og København, én er på vej i Ålborg. Har
frivillige, bliver drevet af frivillige – opsøges af universitets-unge, som vi ikke
har i vort lokalområde. Vore unge er et andet sted, er et andet segment, de
er yngre og er væk efter et par år – typisk 3 år.
 FU har talt om, at nogle arrangementer måske skal være tilbagevendende/gentages – måske identitetsdebat hvert forår, kan måske være godt at
kunne regne med gentagelse. Spotlight Natkirke er et godt eksempel, om
end kun én gang om året.
 Spotlight Kirke er for ungdomsuddannelse-unge – lidt ældre end i
folkeskolen. Derfor vil vi arrangere gudstjeneste for 8.- og 9. klasserne, dato
udmeldes snarest. Skal give mening, være sjovt og fedt for de unge – og
give de unge kendskab til aktiviteter fremadrettet.
 Kan 2. pinsedag indtænkes?
 Det handler om at ramme de unge på vej.
 Kan lykkes, hvis der er en god sammenhæng, måske 2. pinsedag er
det.
 En given aktivitet skal få de unge til at flytte deres fødder.

Repræsentantskabsmødet afsluttedes med, at formanden takkede dirigent for opretholdelse af god
ro og orden. Har været dejligt at drøfte tingene i et lidt større fora end lige i FU.

Mødet suspenderedes mellem pkt. 3 og 4 til fordel for et indlæg fra medarbejderne. Referat af
deres indlæg følger her:


Ida Krog
o præsenterede sig,
o fortalte om de første 3 måneder, herunder introduktion til Vejle by og til
ungdomspræstens arbejde, og informerede om,
o at brainstorm og visionsmøde er afholdt.



Projektmedarbejderens rolle:
o Med- og modspiller til Rikke Holm – er måske god ”fjeder”.
o En anden tilgang/tankegang ift. unge/kirke-arbejdet.
o Mødet med unge i øjenhøjde.
o Sparring/ideudvikling.
o Igangsættelse og drift af nye initiativer.
o Videreførelse af eksisterende projekter.
 Ex. unge-konference i Sydslesvig
o PR, hjemmeside, facebook m.v.
o Visuel kommunikation:
 Infofolder, flyers, visitkort, plakater m.v. – ”genkendelsens glæde”.
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De væsentligste og ideer blev præsenteret.

Idéer til nye tiltag:
 Debatoplæg på ungdomsuddannelserne.
 Emne forår 2014: Identitet, følelser og seksualitet – oplæg v/Benedikte Vejlby Baggesgård,
sexolog, præst og parterapeut fra Skanderborg.
 Vejle unge-konference.
 Lokal pendant til unge-konferencen i Slesvig.
 Temaer har været bioteknologi og etik/viden og tro.
 Julebyttemarked – afholdes i tilknytning til det kirkelige rum, hvor der også skal være
mulighed for at sætte sig, lytte til jule(kor)musik og finde ro midt i juleræset.
 Mødeaften/madklub for unge mødre.
 Pige – kirkeaften.
Fortsættelse følger – info-folder lagt frem til at ta’ med hjem.
Rikke Holm:
 Henviser til folderen, som deles rundt v/kaffen.


Kommentar til visioner:
o Vi er begyndt at kaste bolde op i luften, processen er startet i forretningsudvalget –
ta’r måske lidt længere tid at afsøge, hvor vi gerne vil hen i arbejdet i forhold til de
unge.



Fremviste film fra Spotlight Natkirke 2013 – fredag i uge 38:
o Så mange som muligt involveres, er en del af Vejle Kommunes ungdoms- og
kulturfestival.
o Fredag aften er der et særligt program for unge, og vi arrangerede Spotlight
Natkirke – unge spiller musik, nogen danser, samarbejder med to gymnasieklasser
om billeder og lysbilledshow om Babels fortælling og Johannes’ Åbenbaring – hvad
nu, hvis ….? Billeder og malerier supplerede. Skulpturer var fremstillet. En anden
klasse designede plakaten. 2 klasser leverede 12 plakater, hvoraf én vinder og
anvendes til Spotlight Natkirke.
o Et stort arbejde ligger forud for de to timer, som natkirken varer.
o Filmene fra de andre år kan ses på hjemmesiden.
o Plakatkommentar: Nogen stiller spørgsmål i mandens hoved, kommenteres af Rikke
Holm i filmen.
o Nick og Jays sang blev anvendt – Koda-tilladelse skulle indhentes, må ligge på
hjemmesiden 1 år, derefter kan filmen fremfindes på youtube.

Dirigenten kommenterede begge oplæg - det lyder rigtig godt det hele.
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