
Dagsorden SUK-H onsdag den 11. maj 2016 kl. 10.00-12.30  
på Haderslev Stift, Ribe Landevej 
Til stede: Christina Holm Egelund, Anders Michael Raaby Grønfeldt, Henrik Videbæk. Tine Schmidt 

Lorenzen, Poul Martin Langdahl. 

Afbud: Thomas Hougesen, Iben Munkgaard Davids, Michael Hessellund Larsen, Anne-Mette Damkjær 

Larsen, Bo Nicolaisen, Benjamin Thomas König. 

 

 Indhold Referat Ansvarlig 

1.  Valg af referent 
 

Christina  

2.  Godkendelse af 
referat og 
dagsorden 

Ok  

3.  Event 2017  
 
UNGE 
KONFERENCE 
 
25. januar 2017  
 
A.P. 
Møllerskolen. 
 

Thomas og Ida har afholdt et møde i Vejle. Fondsansøgninger sendes. 
På konferencen kommer Mickey Gjerris og Johan Olsen. (Se budget 
udsendt af Thomas) 
Møde på A.P. Møllerskolen den 21. juni 11.20-13.30. 
Invitationer til gymnasierne udsendes inden sommerferien. Det er 3. g 
nord og syd for grænsen der inviteres. 
Evt. velkomst ved Anders Michael. 
Alle læser og giver tilbagemeldinger omkring indbydelsen til gymnasierne. 
Vi bør måske overveje, at inddele skolerne på faste pladser, så emner kan 
diskuteres på tværs af skolerne? 

Christina, 
Anders 
Michael, 
Thomas,  

4.  Studietur  
 

Udsat til 2018.  
Udvalg:  
Social begivenhed i år, der kan være ”konstituerende” og social/faglig for 
SUK Haderslev?  
 
Forslag: Vi kan tage på besøg hos Thomas og Bo og hører om arbejdet 
blandt unge syd for grænsen. Thomas melder tilbage og laver en doodle 
Måske i sept.? 
 
Måske skal der dannes et udvalg (evt.i Suk-DK), hvor man arbejder på at 
lave en trosoplærings- konference i Danmark. PM og Tine går videre med 
det og tager evt. til Oslo i uge 42 for at finde inspiration. 
 
Henrik tager kontakt til Ikon og hører om deres Leicester studietur. 
Fremlægger for SUK udvalget på næste møde.  

 

5.  Hjemmeside  Birthe vil gerne tage fotos af SUK-udvalget.  

6.  Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Henrik: Efterskolefestival i KFUM/K om påsken. 600 elever fra 7 forskellige 
skoler. Næste festival skal arrangeres, evt. i Horsens gl. fængsel. 
Henrik og udvalg laver netop nu en evaluering af Henriks arbejdsopgaver. 
Skal diskuteres på stormødet. 
6.-10 juli Wonderful Days. Blåkilde efterskole. For unge ml. 13-19 år. 
Tine: Har haft travlt med konfirmationer. 
Ungeudvalg laver tre konf.gudstj. om året. 
 
Anders Michael: har været til ”Himmelske dage”.  
Arbejder på at lave en debatrække på gymnasierne i Vejle sammen med 
Anders Stjernholm. 
Med i reformationsudvalget. 
Skal på landslejr FDF og Jelling festival i løbet af sommeren. 

Alle 



Sorggrupper skal genoptages. 
Der er gang i ”de unge mødre” 
Skal evt. have en kontorplads på et af gymnasierne i Vejle. Mange 
ensomme unge. 
 
PM: Forsøger at lave noget for unge efter konfirmation. Jekob koncert på 
efterskolen. Det var kun PMs egne konf. der kom (sammen med 
efterskoleelever), det blev en god oplevelse.  Jekob kom inden koncerten 
og spiste pizza sammen med konf. hos PM. 
Besøg af 40 konf. fra Sverige. Der skal laves international gudstj., natløb 
m.v. de svenske konfirmander indkvarteres på efterskolen.   
 
Christina: Er kommet med i Lutherudvalg under Sønderborg provsti. 
Ved at arr. ungdomsgudstj. for Sønderborg provsti for kommende 
konfirmander. i samarbejde med Epos (rollespilsefterskole på Als). Emnet 
er: Luther. 
Samarbejde med nyansat ved Sønderborg kommune. Skal styrke forholdet 
bl.a. ml. skole og kirke (i forb. med skolereform). Første fælles projekt er 
Din tro/min tro for 9 klasser i Sønderborg til efteråret. 
Sorggruppen vokser, skal evt. deles i to. 
 

7.  Kommende 
møder:   
  

 
Torsdag den 8. september på stiftet 
Tirsdag den 8. november på Café Kluns ? 
Kl. 10-12.30 
Forslag: Mødet i november flyttes. PM udsender en doodle. 

 

8.  Evt.   

 


