
Referat af møde i SUK Haderslev den 6. juni ’19. 
Der er tilføjelser ud over referatet, for der er sket lidt efter vores møde 

 
Tilstede: Henrik, Tamira, Julie, Mai-Britt, Bo og Poul Martin (ref). 

Unge Konferencer. 
Er der noget nyt?  
 

Konferencen var en succes.  
Fin økonomien for sidste unge konference.  
Det var meget vellykket med live musik på flyglet i frokost pausen 
i aulaen på A.P.Møllerskolen.  
 
Næste ungekonference: Eventuelt: 
Konference i uge 3, ’20.  
Konference i Vejle, Fredericia og Haderslev … 
 
NB! Siden sidste møde:  
Eva Jerg har kontaktet SUK fordi der er kommet en henvendelse 
fra Fredericia Gymnasium med spørgsmålet om et samarbejde 
om en konference eller lignende.  
 
Det er oplagt at vi planlægger en konference, som så gentages 
flere steder.  
 
Gymansierne skal kontaktaktes inden sommer og vi skal 
samarbejde med dem om hvilke årgange, der er de mest 
optimale at lave konferencer for.  
 
Foredragsholdere:  
Christian Hjordkær 
Mikkel Christoffersen 
Melvin Kakoosa  
Samarbejde med freelance skuespillere om temaet SKAM, Thea 
Kastbjerg.  
 
PM mailer, inden sommer, til Thea Kastbjerg og HAKA.  

BO 
 
 
PM 
 
ALLE 

Stiftsrådets opslag 
af en stilling som 
projektmedarbejder. 

Der opslåes i juli en stilling som projektleder/eventmager ved 
Haderslev Stift. Stillingen financieres af Stiftsrådet og er en fire 
årig stilling. Stillingsbeskrivelsen kommer til at ligge på stiftets 
hjemmeside, der er opgaver for stiftsudvalget for Diakoni og SUK 
og der er opgaver med planlægning af kolokvier og stiftsstævne 
mm.  
Ansøgningsfristen bliver medio august. Når opslaget kommer vil 
PM dele det med SUK, så du/I kan sende opslaget videre til den 
helt rigtige.  
De timer vi får fra den nye medarbejder skal lægges i planlægning 
og afholdelse af Unge Konferencer. 
PM er med i ansættelsesudvalget.  
 

PM 



SUK Danmark 
 

Næste møde i SUK Danmark er onsdag den 4. september i 
Roskilde. 
Der er lidt usikkerhed omkring SUK DK’s fremtid. Måske ska der 
bare være et enkelt møde årligt. Måske skal SUK DK helt 
nedlægges. Måske trænger SUK DK til en revolution nedefra… 
PM tager til mødet i Roskilde den 4. sept.  
 

PM 

Erfa udveksling.  
Sker der noget?  
 

Henrik: Børnesommerlejre evt. i samarbejde med emigranter/ 
Mette fra stiftet.  
Får en voluntør fra Hamborg i ti måneder. 
Besøg fra TeenSing Norge måske i uge 43 eller uge 44.  
 
Mai-Britt: Har aftalt at komme i praktik hos Anders Michael, i 
stedet for at tage på kursus i Løgumkloster.  
 
Julie: Ønsker en popcornsmaskine!  
Provstiets udviklingsfond blev søgt,  
maskinen bevilget og købt!  
Så nu kan der praktiseres popcorns-teologi! 
Og events på gymnasierne: ”Knaser det?” 
 
Bo: Tager på Taizé studietur med gymansieelever. Måske var det 
en idé for SUK at arrangere en Taizé tur for gymnasieelever og 
studerende ?!  
 
Tamira: Har haft møde med UC-Syd. 
Er ved at indrette Ungehuset, så det bliver helt optimalt. Mangler 
ca 5000 kr. til indretningen. Der skal være: Filmaftner, Spis 
sammen aftner, foredrag, sorggrupper. 
 
PM: Endnu en Church Explorer gudstjeneste med konfirmand 
lommefilm gennemført, måske der videreudvikles lidt på 
projektet. 

Alle 

SUK udvalget  
består nu af: 
 

Henrik Videbæk, KFUM og KFUK 
Bo Nicolaisen og Thomas Hougesen, Sydslesvig Provsti  

- (Thomas deltager i det omfang tiden tillader det). 
Tamira Mariann Jørgensen, Sønderborg Provsti 
Mai-Britt Josephsen Knudsen, Aabenraa Provsti 
Julie Aulkær Andersen, Haderslev Domprovsti  
Benjamin Thomas König, Kolding Provsti 
Tine Højlund Lorenzen, Fredericia Provsti (på barsel)  
Eva Jerg, Fredericia Provsti, stand in for Tine.  
Anders Michael Raaby Grønfeldt, Vejle Provsti 
Michael Hessellund Larsen, Hedensted Provsti 
Børge Munk Povlsen, Fredericia, kontakt provst for SUK 
Poul Martin Langdahl, Haderslev Domprovsti, formand for SUK-H 
 

 



Evt. og dato for 
næste møde.  
 

Tirsdag den 3. september kl. 10-12.30 i Vejle 
Vi besøger Ander Michael i Johannes Kirkens mødelokaler, 
Haraldsgade 10, 7100 Vejle. 
 
Biskoppen ønsker at deltage i vores næste møde, men vi holder 
fast i denne mødedato i Vejle, - og så kommer der måske bare en 
dato mere, hvor vi mødes med biskop og den kommende 
projektmedarbejder.  
 

 

 

GOD SOMMER!  
 


