
Referat af SUK-H tirsdag d. 8/3 2016 kl. 10.00-12.30  
i Hoptrup præstegård, Hoptrup Hovedgade 9, 6100 Haderslev. 

Til stede:  

Christina Holm Egelund, Iben Munkgaard Davids, Michael Hessellund Larsen, Thomas Hougesen, Poul 

Martin Langdahl, Anders Michael Raaby Grønfeldt, Benjamin Thomas König, Anne-Mette Damkjær Larsen, 

Bo Nicolaisen. 

 

Afbud: Tine Schmidt Lorenzen, Benjamin König, Henrik Videbæk 

 

Brød: PM 

 

Referat: Iben 

 

 Indhold Referat Ansvarlig Bemærkninger 

1.  Valg af referent 
 

Iben   

2.  Godkendelse af 
referat og 
dagsorden 

Ja   

3.  Event 2017  
 
25. januar 2017  
på  
A.P. Møllerskolen. 
 

Svært med emnet Reformationen. 
Vi tager det med i den tale, der indleder 
konferencen. 
Nye bud på foredragsholdere: 
Eske Villerslev, Michael Böss( det demente 
samfund), Peter Lund Madsen. astrofysiker 
Anja C. Andersen( Christina tager kontakt), 
Per Vers, musiker(Iben tager kontakt), 
Mickey Gjerris( Thomas tager kontakt). De 
tre sidste lagde vi os fast på. 
VI havde en større diskussion om, hvor om 
der er for lidt kant til de unge mennesker? 
Hvor meget udfordrer vi dem, på at tænke 
tro, livs indstilling med? Men på den anden 
side tyder meget på, at de unge i dag er 
meget interesserede i livets store 
spørgsmål. Det er ikke sikkert vi behøver at 
problematisere emner, men netop også 
tænke i en konference, hvor der er en god 
dialog både mellem oplægsholdere og 
deltagerne imellem. 
 

Christina, 
Anders 
Michael, 
Thomas,  

Udvalget laver 
budget, til 
fremlæggelse på 
stiftsrådsmøde. Vi 
søger 50000 i 
underskudsgaranti. 

4.  Studietur  
 

Finland den 7.- 10. oktober. Afslag i første 
omgang fra stiftet. Vi skal lave et mere 
detaljeret budget, samt beskrivelse af 
kurset. Vi laver et budget med 10 deltagere. 
Vigtigt at alle provstier er rep. 
Christina og Thomas laver budget inden 
stiftsrådsmøde – mødet bliver onsdag d. 4 
maj kl. 11. Udvalgets medlemmer melder 
snarest tilbage om de kan komme med. 

Christina 
og 
Thomas 

Christina, Thomas 
Anders Michael og 
Michael holder møde 
d. 6 april  i U-huset 
kl. 10, om 
ungekonference og 
studietur, og laver 
detaljeret budget for 
konferencen og 



studieturen. 

5.  Hjemmeside  
 

Birthe Jørgensen efterlyser billede af os. 
Det bliver taget næste gang vi er på stiftet. 

  

6.  Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Poul Martin har været til 
Trosoplæringskonference i Oslo. Vi kan 
komme derop 19 okt. Biskoppen kunne 
forestille sig et lignende initiativ i 
DK.Udvalgets medlemmer bedes melde 
tilbage, om man er interesseret i at komme 
med. 
Church Explorer-gudstjeneste i Haderslev 
Domkirke d. 17 marts, bl.a. med 
stjernehimmel. 
VIP billet til konfirmander til Je´kob koncert 
kl. 20 d. 29/4 på Hoptrup efterskole. 
Svenske konfirmander kommer til 
efterskolen 29/6-3/7. Udvalget medlemmer 
er velkommen til at komme forbi med nogle 
af deres konfirmander. 
Michael: har kollega i provstiet der er 
tilknyttet Tjørring Gym. Café Christ er 
lukket igen. Manglende ledelse skabte 
udfordringer. 
Anne-Mette er pt. dobbeltpræst i sit sogn. 
På sigt er der planer om en 
ungdomspræstestilling i Aabenraa provsti. 
Iben arbejder med ideer til gl. 
konfirmanders involvering i sognet. 
Derudover er hun optaget af dåbsteologi 
pt. 
Café Kluns kører i Kolding med ung ansat. 
Christina har været til møde i SUK DK. Anita 
Brandkjær er ny formand. Økonomien 
flyttes evt. Vores SUK udvalg kører rigtigt 
godt. Kirkepilotkoordinator ansat. Lolland 
Falster stift har udgivet brochure om tilbud 
til unge i stiftet. 
” Din tro, min tro” har været på besøg i 
Ulkebøl og Normark med stor succes. 
Derudover gudstjeneste/forestilling for 
unge. 
Anders Michael glæder sig til at møde de 
unge i Vejle. Har været i gang med 
introforløb i sin stilling. 
Thomas :  stor succes med kirkepiloter. De 
unge lavede kyndelmisse-
gudstjeneste/event om de 5 sanser. Der var 
stort fremmøde, og kirkepilotkoordinator 
var også med. 
Bo har fællesspisning for elever fra AP 
Møller skolen, der bor alene – 16-20 unge... 
Har fast træffetid på skolen. 
Nogle elever får madhjælp, bl.a. vha. bidrag 
fra Lions Club. 

Alle  



Kirke og kulturmedarbejder i sognet er tidl 
kirkepilot. fantastisk. Bo tager på Studietur 
til Seattle 18 marts – 3 april. 
 
 

7.  Kommende 
møder:   
  

Onsdag den 11. maj, på stiftet 
Torsdag den 8. september, på stiftet 
Tirsdag den 8. november på Café Kluns ? 
Kl. 10-12.30 

  

8.  Evt. Husk mulighed for deltagelse i 
Trosoplæringskonference i Oslo 19 okt. 
2016. 

  

 


