
REFERAT af SUK-Haderslev møde.  
Onsdag den 5. september i Hoptrup Kirkehus  

 
Tilstede: Bo Nicolaisen, Mai-Britt Knudsen, Benjamin König, Henrik Videbæk,  
Thomas Hougesen, Michael Hessellund, Anders Michael Grønfeldt, Poul Martin Langdahl. 
 

 Indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af referent  PM 

2 Godkendelse af 
referat og 
dagsorden 

Med tilføjelse af punkt om udviklingsfond hos Kirkeministeriet  
Alle 

3 Valg af formand 
og næstformand 
for SUK 
Haderslev 

Michael er valgt som næstformand, PM fortsætter som formand.  
 
Vi håber Tine vender tilbage til SUK udvalget, når hun er færdig med 
at føde børn.  
Vi venter med at få en ny repræsentant fra Sønderborg Provsti, til 
der er valgt en ny ungdomspræst.  
Den kommende ungdomspræst i Hammelev indbyder vi også i SUK 
udvalget.  
 

 
Alle 

4 Studietur  
  

Evaluering 
Vi havde en runde og stor diskussion om oplevelser og teologi 
 
Endelig formulering af rapport: 
Skriv gerne kort og kontant. Vi behøver ikke at nævne detaljer som 
har mindre betydning.  
For eksempel: Hvad var godt? Hvad kan bruges i dansk kontekst? 
Hvad kan slet ikke bruges, og hvad var for grænseoverskridende 
anderledes? 
Benjamin skriver om Rikko Voorberg 
Henrik supplerer Christinas referat af besøget hos Ronelle i 
Sonnenberg. 
Mai-Britt skriver om Die Nieuwe Poort"  
Thomas skriver om Arjette Kulpers i Zinnint Noord 
Poul Martin skriver om Rosaliene Israël og ”juttafieser” (har lige nu 
glemt hans navn, men jeg syns han skal med i rapporten)  
Michael skriver tilføjelser til rapporten.  
Ligesom i øvrigt alle er velkommen til, hvis der er vinkler du synes 
mangler.  
 
Deadline inden næste SUK møde, så vi på næste møde kan 
godkende rapporten.  
 

 
Alle 

5 Unge Konference Onsdag den 23. januar ’19 i Slesvig. 
 
Bo har sendt en masse ansøgninger og har indtil videre fået 78.700 
kr. Det er problematisk at sende ansøgninger fra en tysk adresse.  
Vi regner med et budget på ca. 280.000 kr. 

 
Alle 



Vi søger provstierne, der mailes en skabelon. PM søger stiftet 
Bo og PM sender en ny invitation til skolerne, den nye indbydelse 
skal sendes fra DK.  
Thomas har kontakten til busserne.  
PM søger Ole Kirks Fond.  
PM spørger stiftet om at printe navneskilte til alle deltager.  
 
Roll up’s: Bo præsenterede forskellige plakater, som Thomas' søn 
har lavet.  
 
Konkurrence overvejes, vi beslutter på næste SUK møde. 
 
Musikalsk indslag i frokostpausen: Bo spørger sin organist, hun 
kender Bach og vil helt sikkert gerne lege med AP Møllerskolens 
flygel i foyeren, mens de unge gnasker sandwich’er.   
 
T-shirts / Polo med Folkekirkens logo : 
(M 1 stk - L 2stk - XL 2 stk - 3XL 2 stk. - Q XL - + ekstra shirts)  
Der er vist stemning for model polo.  
https://www.55nord.dk/folkekirken/shop/beklaedning-1  
 

5A Udviklingsfond 
ved 
Kirkeministeriet 
 
 
 

http://www.km.dk/ministeriet/udviklingsfond/  
Udviklingsfonden har ”Unge og Kirken” som indsatsområde i 2019, 
med ansøgningsfrist den 1. november. 
Det er jo meget flot med sådan en udviklingsfond for 
ungdomsarbejde, men det er jo kun støtte til nye projekter, og det 
er vanskeligt at samle interesse for projekter der inddrager flere 
stifter. (et lille suk over SUK Danmark… hvor jeg (PM) har forsøgt at 
arbejde for et fælles projekt) 
  

 

6 SUK Danmark SUK DK mødet i august blev aflyst på grund af mange afbud.  
Der sættes en ny dato, efter doodle.  SUK på landsplan er udfordret 
af at suk-udvalget i mange stifter enten ikke eksisterer eller også er 
det ’bare’ et samtaleforum uden andre opgaver end at 
erfaringsudveksle. 
 
Vi vil Indbyde SUK DK og kontaktbiskop Garden til ungekonference.  
 

PM 

7 Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Henrik: Brætspilscafé: SOS: Spil Og Snak - på sigt med ”talks” 
Har fået en volontør fra tysk YMCA.  
 
Mai-Britt: Brætspilscafé i Nygadehuset i Aabenraa.  
 
Thomas starter Tensing gruppe op igen nu. Venter på ny provst… 
Bo: Har ansat to gymnasieelever til at køre mini-konfirmander. 
Ungdomsgruppe mødes hver onsdag i gymnasiegangen. 
Ungdomslokale som de unge frit kan bruge til sociale 
arrangementer. 
 
Anders-Michael: Har gang i noget med "Den lave højkole" - nogle 
oplægsaftener - ordspor - bræspilsspor - afslapningsspor. 

 
Alle 

https://www.55nord.dk/folkekirken/shop/beklaedning-1
http://www.km.dk/ministeriet/udviklingsfond/


”Dannelse uden af få fyldt din Grundtvigs kop op.” 
 
Michael: Har gang i det helt almindelig sognearbejde.  
 
Benjamin: Optaget af at samarbejde med folk, - finde folk i 
lokalområdet og samarbejde med dem. Kluns er nedlagt.  
Går på gaden med poeten - "Poeten og præsten" - Præsten taler 
med folk på gaden og poeten skriver et digt som folk får med derfra. 
"Safe and Sound" i Sct. Nicolai Kirke.  
 
PM:  
Church Explorer med Konfirmandlommefilm kører igen 
Church Explorer gudstjeneste onsdag den 27. marts kl. 19.00. 
Starter Ridderskole i stedet for mini-konfirmandundervisning 
 
Konfirmand Træf / weekend i samarbejde med Hoptrup Efterskole: 
Evt. til efteråret i september næste år, med køretræning i gamle 
biler – træning af koblingspunkt og parallelparkering mellem 
bigballer på stubmark.  
 
 

8 Kommende 
møder:  

Næste møde er: 
 

Tirsdag den 20. november kl. 10.00 
i Hoptrup Kirkehus 

 
 

 

 
 
 


