År 2016, den 9. marts kl. 19.30, blev der afholdt repræsentantskabsmøde for ungdomspræst- og
Skole-Kirke-samarbejde for Vejle provsti i Vor Frelsers Kirkes sognehus, Strandgade 2A, 7100 Vejle.
På mødet deltog i alt 17 repræsentanter.
Næstformand Henrik Ottosen bød velkommen og meddelte, at formanden Martin Bonde Eriksen
var forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning for ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets virksomhed i
den forløbne periode, til godkendelse
4. Kassereren aflægger det af revisor reviderede regnskab for det foregående regnskabsår, til
godkendelse
5. Budget for det følgende regnskabsår
6. Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag
7. Eventuelt
Ad 1
Verner Helwig Pedersen (herefter benævnt VHP) blev valgt til dirigent.
VHP kunne konstatere, at han den 11. december 2015 havde modtaget meddelelse fra formanden
Martin Bonde Eriksen om tidspunktet for repræsentantskabsmødet, og der den 10. februar 2016
var udsendt indkaldelse med dagsorden til repræsentantskabet.
Grundet for få repræsentanter var repræsentantskabsmødet efter vedtægterne ikke
beslutningsdygtige, og der kunne i princippet ikke godkendes hverken formandsberetning eller
regnskab. VHP tilspurgte, om det kunne indstilles, at repræsentantskabet alligevel blev afholdt.
Alle stemte for.
Ad 2
Benedikte Leenders blev valgt.
Ad 3
Næstformand Henrik Ottosen aflagde beretning på vegne formanden Martin Bonde Eriksen.
Forretningsudvalget fik stor tak for samarbejdet og udviklingen af ungdomspræstearbejdet.
Der var fokus på tre temaer:
Afsked og velkomst
Tidligere ungdomspræst Rikke Holm opsagde sin stilling pr. 1. oktober 2015. Rikke Holm var ansat i
syv år, og som den første ungdomspræst i Vejle, har hun været en pioner, der har skabt et
betydningsfuldt kirkeligt arbejde på ungdomsuddannelserne i Vejle kommune.

Ungdomsuddannelserne sætter stor pris på samarbejdet, og det netværk der er bygget op, har
skabt grobund for, at kirken kan blive en medspiller på ungdomsuddannelserne. Rikke Holm fik
stor tak for at have været en seriøs, en god kollega og en hårdtarbejdende medarbejder.
Den nye ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt blev ansat pr. 1. januar 2016. Han er åben og
imødekommende, og har et alsidigt CV. Han har allerede været godt i gang med at besøge
ungdomsuddannelserne og skabe gode kontakter i kulturmiljøet i Vejle kommune. Anders Michael
Grønfeldt ønsker at gøre tingene på sin måde, og er ikke fremmed over for det arbejde, der
allerede er blevet gjort.
Skole-kirke-samarbejdet
Skole-kirke-samarbejdet trænger til fornyet energi. Det har længe ligget stille. I løbet af året
udarbejdede Rikke Holm sammen med en ekspertgruppe et forslag til en fremtidig struktur. Der
afventes yderligere initiativer fra en fokusgruppe i provstiet, der skal gennemtænke strukturen
omkring skole-kirke-samarbejdet.
Evaluering af projektmedarbejderstillingen
Projektmedarbejder Ida Krogh har nu været ansat i godt to år. Stillingen blev oprettet som en
forsøgsordning på fire år, og fra start blev det besluttet, at der halvvejs i forløbet skulle
påbegyndes en evaluering af stillingen.
Ida Krogh er pt på bevilget ulønnet orlov i to måneder. Ida Krogh var der i Anders Michael
Grønfeldts første ansættelsesmåned, og det er formandens indtryk, at de to har ”fundet”
hinanden.
Forretningsudvalget er begejstret for projektmedarbejderordningen, og mener, at det har skabt en
helt anden energi i ungdomspræstearbejdet. Samarbejdet mellem daværende Rikke Holm og Ida
Krogh udmøntede sig fra start allerede i nye aktiviteter og initiativer. Ungdomspræstearbejdet er
efter Ida Kroghs tiltræden blevet endnu mere synlig på ungdomsuddannelserne og i kulturlivet.
Provstiet skal i foråret 2017 på et oplyst grundlag træffe beslutning om, hvorvidt forsøgsordningen
skal lukkes, fortsætte eller gøres permanent. I samråd med provst Leif Arffmann er det blevet
besluttet at bestille en ekstern evaluering v/kirkekonsulent Kirsten Moesgaard. Kirsten Moesgaard
kender kirkelivet og Vejle provsti indgående. Formanden bemærkede, at det er ikke en billig
løsning, men nødvendig.
VHP spurgte om der var bemærkninger til årsberetningen.
Et medlem uddybede skole-kirke-samarbejdets projekter i de forløbne år. Bl.a. Salmesangsprojekt,
Rollespil (for ca. to år siden), som måske bliver taget op igen til Luther-året i 2017. Flere af
provstiets præster har sammen med deres konfirmander og i samarbejde med diakonipræsten
Maria Krogsøe Mienert set teaterforestillingen ”Varmestuen”. Endvidere blev nævnt
Ungekonferencen i Sønderborg i 2015 om ”Viden og tro”.

Ad 4
Kassereren meddelte, at regnskabet ikke er blevet udsendt rettidigt med dagsordenen, da revisor
ikke kunne færdiggøre regnskabet til indkaldelsen.
Der er refusion på ca. kr. 50.000 for Rikke Holms videreuddannelse. Ud af dette beløb er der
blevet øremærket ca. kr. 36.000, til aktiviteter, som Anders Michael Grønfeldt finder relevant.
Lønudgiften er noget mindre, grundet Anders Michael Grønfeldts lønramme.
Kassereren spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet.
Der kom et spørgsmål omkring hvem der i forretningsudvalget vurderer, om der skal medvirke
professionelle musikere til Salmesangsprojektet. Sognepræst Dorte Volck Paulsen bemærkede, at
hun skal til evaluering om arrangementet, og at hun vil tage kritikken med. Der savnes
professionelle musikere. Salmesangsprojektet samarbejder med Vejle kommunes musikskole. VHP
supplerede, at der til Salmesangsprojektet ikke var budget til professionelle musikere og i stedet
var sendt nogle af Vejle musikskoles bedre elever. VHP forstod godt indvendingen omkring
behovet for professionelle musikere.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5
Da Anders Michael Grønfeldt aflønnes i en anden lønramme end Rikke Holm, er det lagt i
budgettet for 2017. Lønudgift er kr. 850.000 tilsammen for henholdsvis Anders Michael Grønfeldt
og Ida Krogh.
Budgetrådet har bevilget 1 mio. kr. I 2015 ansøgte man budgetrådet med 1.032.000 kr. Kassereren
bemærkede den ikke ubetydelige udgift der vil være i forbindelse med evaluering af
projektmedarbejderstillingen. Udgiften hertil skal ligge klar til budgetsamrådet i 2017.
Ad 6.
Ingen indkomne forslag.
Ad 7
Intet.
Mødet afsluttet og godkendt.

--ooOoo-Ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt (herefter benævnt AMG) om ungdomspræstearbejdet
i Vejle provsti

De unge, der før har benyttet sig af sorggruppen hos den tidligere ungdomspræst er flere af dem
startet på Rosborg Gymnasium, der selv har startet sorggruppe. AMG vil starte sorggruppe op
igen, hvis det findes nødvendigt, men vil kontakte Rosborg Gymnasium for at spørge om de
mangler hjælp til deres sorggruppe.
AMG har været til et par møder omkring Ungekonferencen i Sønderborg 2017.
Møder omkring Spotligt festivalen i uge 38, herunder natkirke i Sct. Nicolai Kirke.
Møde omkring Jellingefestivalen.
AMG’s nye projekter er bl.a. en filmklub i samarbejde med ungdomshuset Værkerne. AMG har
været i kontakt med Samuel herfra omkring brug af deres lokaler. AMG påtænker også
debataftner samme sted.
AMG ønsker at igangsætte et projekt omkring religionsdialog Min tro – Din tro, som allerede
eksisterer i Vest.
Et andet initiativ er i forhold til kultur og fordybelse med udgangspunkt i Copenhagen Music, der
er et booking bureau i København, hvor musikere kan bookes til at komme ud og spille musik i
kirkerne og tale med publikum. Et såkaldt Q&A (question and answer).
AMG har mødtes med SSP, og vil tage med ud på et par runder i nattelivet for også at være synlig
der.
En deltager i repræsentantskabet støttede op om AMG’s idéer omkring Værkerne. Samme
udtrykte det problematiske i at nedlægge ungdomspræstens sorggruppe. AMG indskød, at det er
muligt at henvise til sognepræst Lone Kloks sorggruppe.
I Ida Krogs orlovsperiode får AMG en virksomhedspraktikant.
Der blev spurgt til Spotlight i forhold til de unge ud over natkirken. AMG fortalte, at man fra
Spotlights hovedkontor har gjort sig tanker omkring dette i forhold til arrangementerne på
Mariapladsen om fredagen i uge 38 og hvad der kan gøres for de unge.
Mødet slut kl. 20.40.
Som referent:
Benedikte Leenders

