
Referat af møde i SUK-H onsdag den 23. august 2017 
 

Tilstede: Christina, Anders-Michael, Bo, Henrik og Poul Martin. 

Afbud: Tine, Anne-Mette, Michael og Benjamin (?) 

 

 Indhold Referat Ansvarlig 

1.  Valg af referent PM  

2.  Godkendelse af referat og 
dagsorden 

Tjek  

3.  Studietur  
Budget for studietur  
Andre ting?  

Som inspiration sender Anders-Michael programmet fra 
studietur i Amsterdam, hvor han var afsted sammen med 
provst og projektmedarbejder. 
 
Vi går efter at komme på studietur til Amsterdam den 21.-24. 
maj ’18.  
Evt. kunne vi flyve fra Hamborg i stedet for Billund, det kunne 
ske at være noget billigere.  
Et budget overslag er ca. 50.000,- kr. for studieturen for 10 
personer.   
 
Henrik og Benjamin undersøger videre og indhenter priser til 
et budget. De må uddelegere opgaver, hvis det bliver for 
meget. 
Vi satser på at kunne aflevere en ansøgning til Stiftsrådet i 
november, efter vores næste SUK møde.  
 

 
Anders-Michael, 
Benjamin  
Henrik  

4.  Unge Konference  Endnu ikke noget nyt fra ansøgningen af Omprioriterings 
Puljen, så vi må stadig arbejde med Plan A og Plan B…  
 
I mellemtiden kan vi godt overveje foredragsholdere til næste 
ungekonference.  
Hvis nu vi får den ønskede bevilling, så vi skal planlægge 10 
konferencer, en til hvert stift, så er det måske en god idé at 
have forskellige foredragsholdere, så der bliver en variation og 
vi ikke er låst fast på bestemte foredragsholdere til alle 
konferencerne.  
Hvis vi ikke modtager den søgte bevilling, kan vi evt. forsøge 
forskellige fonde, Borgs Fond.  
 
Forslag til foredragsholdere:  
Villerslev brødrene, Rane og Eske. ”Historien om det hele”. 
Vi kunne også gentage nogle af dem vi har haft rigtig gode 
erfaringer med: 
Mickey Gjerris, Johan Olsen, Christian Leth, Holger Bech …  
 
Vi kunne evt. måske overveje om Fleggaard eller en anden 
grænsehandel ville sponsorere busserne mod et stop ved 
butikken. DET GÅR NOK IKKE!!! Der kan være nogle uheldige 
signaler i det. 
 

PM / alle  

5.  Hjemmeside  
 

Følges op på næste møde, med fotografering af Mai-Britt. 
 

 



6.  Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Anders-Michael: 
Der foregår meget i Vejle, og Anders-Michael er involveret i alt 
muligt! 
Reformationens døgn i Vejle 8-9. september.  
Abrahams Børn med Debatten for katten.   
 
Christina:  
Børne event sammen med KFUM og KFUK. Tilbud for Mini-
konfirmander: Mellem himmel og jord. Trio Fabula. Expanding 
Canvas. 
Sorggrupperne er i vokseværk: Jes Dige (skyggebørn) kommer 
og holder kursusdag.  
Provstikonfirmand event: Opgang 2 4’ever! 
”Din tro min tro” igen i år for 9. klasser. (Det er vanskeligt at 
finde en jøde. Bo informerer om, at der er jødisk menighed i 
Flensborg).  
 
Bo: 
Vi har sommerferie indtil 4. sept., så der er stadig forholdsvis 
ro på.  
Arrangement i november med elever og forældre, hvor vi skal 
synge danske julesange.  
Opstart af ungegrupper.  
Julevandringer, den sidste den 21. dec., Går rundt og besøger 
Kejser Augustus, ærkeenglen Gabriel, Markens hyrder, 
kroværten, og stalden. 
Besøg af Folketingets Kirkeudvalg, de vil gerne høre om, hvad 
der er gangi?! Med unge mennesker, der er interesseret i 
kirken i Syd Slesvig, med fristed og ”dagligstue for unge”? 
 
Henrik: 
Skal på uddannelse i efteråret, emnet er social innovation på 
Århus Universitet. 
Mange foreningsbesøg, ressourcebesøg. 
Ansættelse af volontør i foråret.  
Projekt konfirmand med tidligere konfirmander, som der er 
god kontakt med. Bla.a. i Haderslev ved Jakob Dam og evt. i 
Vejle. 
 
PM: 
Der arbejdes med planlægning af ny sæson af Konfirmand 
Lommefilm og Church Explorer gudstjeneste. 
Konfirmand weekend event tilbydes alle konfirmander i 
provstiet og laves i et samarbejde med Hoptrup Efterskole 
med samlet Church Explorer gudstjeneste i Haderslev 
Domkirke.  
 

 
Alle 

7.  Kommende møder: 
  
  

Næste møde er onsdag den 1. november kl. 10-12.30  

8.  Evt. Anne-Mette har valgt at træde ud af udvalget, og giver 
pladsen videre til Mai-Britt fra Varnæs Sogn i Aabenraa 
Provsti.  
Fredericia Provsti er foreløbigt ikke repræsenteret i SUK mens 
Tine er fraværende og holder barsel.  
 

 



 


