Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde
Vejle Provsti
Referat fra Repræsentantskabsmøde
for Ungdomspræst- og skole-kirke-samarbejdet i Vejle provsti
Onsdag d. 22. Marts 2017 i Ødsted Sognehus.
1. Valg af dirigent: Som dirigent valgtes Carsten Højrup Petersen
Som konstaterede mødet rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt.
2. Valg af referent: Som referent valgtes Annette Peschardt fra Ødsted menighedsråd.
3. Formanden aflægger beretning for Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdets
virksomhed i den forløbne periode, til godkendelse:
Beretning ved formand Martin Bonde Eriksen.
Da jeg tiltrådte som formand for repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet for
fire år siden i 2013 havde vi et budget på 670.000,- kr. og en enkelt ansat, nemlig
daværende ungdomspræst Rikke Holm. Ved det møde besluttede repræsentantskabet
at søge om et noget større beløb for at Ungdomspræstearbejdet kunne tilføres en
projektmedarbejder. Ansøgningen blev imødekommet. Ida Krogh blev ansat pr. 1/1 2014,
og siden da har Ungdomspræsteriets budget ligget på lige omkring en million.
For knap et år siden henvendte provstiudvalget sig til forretningsudvalget for
ungdomspræst- og skole-kirkesamarbejdet med en forespørgsel: Ville
forretningsudvalget tage sig af ansættelse af to medarbejdere til og drift af en ny skolekirketjeneste i Vejle Provsti? Det sagde vi ja til. For det første fordi, vi synes, vi havde
ressourcerne til det, og for det andet fordi: hvem skulle ellers gøre det? Det er en del af
vores arbejdsområde, som har ligget stille de sidste par år.
Det betyder, at forretningsudvalget fire år senere nu sidder med et budget der er mere
end fordoblet til knap 1,5 millioner fordelt på de to arbejdsområder, samt med fire
ansatte, en fuldtidsansat Ungdomspræst, Anders Michael, en projektmedarbejder på 30
timer/ugen, Marianne Aas Thorsen, en skole-kirkepræst på 25 % som vi deler med
Gauerslund sogn, Helle Lindholt, samt en skole-kirkelærer på 19 timer/ugen, Pia
Werborg.
Der er således sket store forandringer, og hele organisationen omkring Ungdomspræstog skole-kirkesamarbejdet er vokset betydeligt. Om repræsentantskabet synes, det er
godt eller skidt, skal vi blandt andet debattere på dette møde. Forretningsudvalget vil i
den forbindelse forsøge at fremlægge de resultater, som vi mener, det har ført med sig.
Her skal vi især se på projektmedarbejderstillingen. Der er ingen tvivl om, at det har
højnet kvaliteten af vores tilbud til de unge på ungdomsuddannelserne, at vi har fået en
projektmedarbejder. Det har også medført et dynamisk og attraktivt arbejdsmiljø på
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Ungdomspræsteriets kontor. Arbejdet handler naturligvis om at forkynde evangeliet for
en gruppe, der ikke bruger kirken så meget. Men i sidste ende mener jeg faktisk, at
arbejdet også handler om Folkekirkens eksistens. I en tid, hvor Folkekirken oplever
medlemsflugt i de større byer viser det sig rent faktisk, at antallet af konfirmander på
landsplan er stigende. Men undersøgelser peger også på, at der er et slip efter
konfirmationen, og Folkekirken har i den grad brug for at være til stede og synlig i en
alder, hvor mange er ved at forme deres identitet. I den forbindelse vil jeg citere Suzette
Munksgaard fra Center for Ungdomsstudier, der hvert år laver store undersøgelser af
dette, hun siger til politiken d. 11. marts i år:
”Når den sidste konfirmationsgæst er smuttet, og andendagsskoene er blevet beskidte,
så er der ikke flere naturlige mødepunkter med kirken i et ungdomsliv, før man skal have
sit barn døbt eller skal til begravelse. Jeg tror, der er brug for eksempelvis præster med
tilknytning til gymnasiet eller erhvervskolerne.”
Årsagen til, at dette punkt fylder så meget i formandens beretning er, at
forsøgsperioden for projektmedarbejderstillingen udløber ved slutningen af dette år, og
der skal i provstiet tages stillingen til, om vi skal fortsætte med denne ordning. Jeg har
her kort redegjort for min egen holdning og dermed også lagt op til debat senere på
mødet.
Forretningsudvalgets arbejde har ellers i høj grad drejet sig om ansættelser. Det sidste
halve år af 2016 var vi med i ansættelsesudvalget, der skulle ansætte en deltidspræst på
25 % i Gauerslund sogn og 25 % skole-kirkepræst i Vejle Provsti. Det blev Helle Lindholt,
der tiltrådte stillingen den 1. november. Derefter skulle vi sammen med Helle søge en
skole-kirkelærer på 19 timer/ugen, og fra 1/1 kunne vi ansætte Pia Werborg i den stilling.
Endelig søgte vores projektmedarbejder, Ida Krogh, orlov, og blev bevilget et års orlov.
Derfor skulle vi ansætte en vikar, og valget faldt her på Marianne Aas Thorsen, der
ligeledes er ansat fra 1/1.
Så vi sidder lige nu med et ret nyt hold, idet vores ungdomspræst, Anders Michael, også
kun har været ansat lidt over et år. Men det er efter min mening et meget stærkt hold af
ansatte. Marianne og Anders Michael er i fuld gang med at gennemarbejde en strategi
for ekstern kommunikation, og det har udmøntet sig i en ny hjemmeside, i et nyt logo
og i et nyt navn: Ungdomspræsteriet. Sidst på året anskaffede vi en cykel til
Ungdomspræsteriet, der skal fungere som en pop-op kirke i Vejles bybillede. Og der sker
en masse andre ting, som jeg ikke alt sammen kan gøre rede for her.
Pia og Helle arbejder intensivt med skole-kirkesamarbejdet, og selvom vi kun har haft
dem hos os ganske kort tid, så vil I, når mødet suspenderes om lidt, med egne øjne se
den udvikling, de sammen er ved at skabe. De har imponeret forretningsudvalget, så jeg
regner med, at de også vil imponere jer.
Forretningsudvalgets læge medlemmer – altså menighedsrådenes repræsentanter, er
på valg i år. I perioden har Henrik Ottosen, repræsentant fra Hvejsel-Ildved, siddet som
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næstformand og fungerende formand mens jeg var på barsel; desuden har Henrik også
været kontaktperson. Henrik er den, der har siddet længst tid i forretningsudvalget – i
otte år – og han genopstiller desværre ikke. Det sidste halve år trak Henrik sig som
næstformand og kontaktperson, og disse to arbejdsområder har i denne tid været
varetaget af hhv. Bente Rosenkrants, sognepræst i Smidstrup-Skærup og Gert
Kobbelgaard, repræsentant ind til i dag også fra Smidstrup-Skærup. Gert Kobbelgaard
har desuden i hele perioden siddet som kasserer og har styret kassen med fast og sikker
hånd. Gert Kobbelgaard modtager gerne genvalg, men nu som repræsentant for
Hvejsel-Ildved. Karin Lund Madsen har siddet som menigt medlem og repræsentant for
Egtved sogn. Benedikte Leenders sad som repræsentant for Vor Frelser sogn, men trak
sig ca. midt i perioden, og siden har Inger Trillinggaard fra Skt. Nikolaj sogn siddet i
forretningsudvalget. Desværre modtager hverken Karin eller Inger genvalg.
Men jeg vil benytte lejligheden til at takke forretningsudvalget for et spændende og
frugtbart samarbejde de sidste fire år. Det har været en stor fornøjelse for mig at
arbejde sammen med jer; der er, som I alle netop har hørt, sket rigtig meget, men jeg
synes altid arbejdsmiljøet i forretningsudvalget har været rart og imødekommende, og
møderne har, for det meste, været både hyggelige og effektive.
Derudover sidder der også fire præsterepræsentanter i forretningsudvalget – i
øjeblikket er der kun tre, idet Dorte Volck Paulsen desværre måtte trække sig i løbet af
året. Jeg vil også takke Dorte for at godt samarbejde og stort engagement i
forretningsudvalget. Desuden sidder Bente Rosenkrants, vores næstformand, Erik
Røjkjær Christensen og Kathrine Papsø Andersen i forretningsudvalget. Sidstnævnte er
på barsel, og vi glæder os til, at hun kommer tilbage! Også tak til jer.
Og her slutter formandens beretning. Med en tak til alle ansatte og alle frivillige. Tak for
endnu et begivenhedsrigt år. Jeg håber, vi kan fortsætte arbejdet mange år endnu.
Formand, Martin Bonde Eriksen
Beretningen blev godkendt med applaus ;-)

Her blev mødet suspenderet hvor Helle Lindholdt og Pia Werborg fortalte om opstarten på
skole-kirke samarbejdet i Vejle provsti. Pia og Helle startede med at præsentere sig selv.
Skoletjenester på landsplan udvikler bla undervisningsmateriale til folkeskolen.
Der er udarbejdet en strategi, der går på tre ben. Det fælles, det aktuelle og det lokale.
Der er lavet en helt ny hjemmeside: http://www.skole-kirke-vejle.dk/. Der blev opfordret til at
kontakte Pia og Helle hvis man ude i sognene har gode ideer eller gerne vil have besøg.
Galschiøts skulptur Abrahams børn bliver opstillet i Vejle til september.
Luther rollespil d. 1.&2. November. Helle og Pia vil rigtig gerne bruges ;-)
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4. Kassereren aflægger det af revisor reviderede regnskab for det foregående
regnskabsår, til godkendelse: Kassereren aflagde regnskab for 2016,- regnskabet blev
godkendt.
5. Budget for det følgende regnskabsår: Budgetter for 2017 er vedtaget og det kommende
budget for 2018 blev fremlagt.
Budgettet blev indstillet til fremlæggelse for budgetsamrådet i provstiet.
6. Valg
a. Valg af formand for repræsentantskabet: Martin genvælges som formand for
repræsentantskabet.
b. Valg af læge medlemmer af forretningsudvalget. Der skal vælges fire:
Annette Ravn Sørensen fra Bredballe valgt
Gert Kobbelgaard Fra Hvejsel-Ildved genvalgt
Rikke Andersen Raun fra Bredsten valgt
Vibeke Kathrine Amtkjær Tygesen fra Jelling valgt
7. Indkommende forslag
a. Forslag fra forretningsudvalget: Fortsættelse af Skole-kirkesamarbejdet på
provstiplan med en skole-kirkelærer på mindst 50 % og en skole-kirkepræst på
mindst 25 %. Gerne med en mere permanent ordning, så der ikke skal søges hvert
år.
Forslag om fortsættelse af skole- kirke samarbejdet blev enstemmigt vedtaget:
”Vi anbefaler, til Skole-Kirke-samarbejdet, en projektperiode på 3 år med en
skolekirkelærer på mindst 50% og skolekirkepræst på mindst 25%. Det er FUs
opgave at undersøge, om der skal søges flere midler til at dække behovet for
dette vigtige samarbejde.”
b. Forslag fra forretningsudvalget: Prøveperioden for projektmedarbejderstillingen
udløber d. 31/12 2017. Vi foreslår, at stillingen bliver permanent. Se bilagene:
Evalueringsrapport samt FUs kommentarer.
Forslag om at projektmedarbejderstillingen i ungdomspræsteriet gøres
permanent når prøveperioden udløber pr. 31.12.2017, blev enstemmigt vedtaget:
”Vi anbefaler at projektmedarbejderstillingen, tilknyttet Ungdomspræsteriet,
bliver permanent, når prøveperioden udløber pr. 31.12.2017.”
Nyhedsbreve fra ungdomspræsteriet tilgår fremover repræsentanterne
personligt (og også sognepostkasserne). Så det er vigtigt at repræsentanterne
fremlægger disse for menighedsrådene for at højne synligheden og kendskabet
til både ungdomspræsteriet og skole-kirkesamarbejdet.
8. Eventuelt: Intet.
Referent Annette Peschardt.

