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Ungdomspræstens årsberetning 16/17
Status:
Prøvetiden på 4 år er slut og ungdomspræstestillingen er blevet en fast ordning. Styregruppen har i
samarbejde med ungdomspræsten udarbejdet en ny stillingsbeskrivelse.

Stillingen vil fortsat være med ansættelseskvote på 100%:
- 25% opsøgende medarbejder for Kolding Kommune
- 25% sognepræst for Sankt Nicolai Sogn
- 50% ungdomspræst i Kolding Provsti
Styregruppe og aktivitetsgruppen:
Styregruppen har fået nye medlemmer og består nu af:
-

Kim Hansen - Udviklingschef Senior- og Socialforvaltningen.
Ole Pihl - Præst og selv tidligere ungdomspræst,
Pia Kjær Nielsen – Sankt Nicolai Kirkes menighedsråd,
Grete Wigh-Poulsen - Provst og Provstiudvalg
Benjamin König - Ungdomspræst
Hanne R. McCollin - Projektmedarbejder

Arrangementer og aktiviteter i det forgangne år.
Der arbejdes på at finde medlemmer til en aktivitetsgruppe, som i samarbejde med ungdomspræsten
planlægger og hjælper med at udvikle og afvikle arrangementer.
KFUM & KFUK: I samarbejde med KFUM & KFUK deltog ungdomspræsten i følgende:
-

Festivalpræst på Wonderful days 2016, d. 6. – 10. juli.
Afholdelse af forskellige gudstjenester sammen med KFUM & KFUK i Kolding, teenweekend,
tensingweekend.
Sparringspartner og kontakt for KFUM & KFUK i forbindelse med afholdelsen af en dag for 200
konfirmander fra provstiet.
Ungdomspræsten har sammen med KFUM & KFUK afholdt en event med bandet Hymns from
Nineveh på Nicolai Scene.

Kulturnat d. 26/8 - 16 Ungdomspræsten arrangerede en event sammen med Café Kluns. Caféens funktion
blev vist ved forskellige happenings så som brætspilscafe, filmklub, DIY, samtalesalon og åben scene.
Lysfestival: Ungdomspræsten stod for idéudvikling, fondssøgning, planlægning og afvikling af Sankt Nicolai
Kirkes installation til lys festival i Kolding. I samarbejde med to kunstnere blev der skabt en interaktiv
installation og ca. 9000 mennesker besøgte kirken.
Café Kluns: Ungdomspræsten besøger caféen så ofte som muligt og arbejder på at inspirere de unge til at
danne grupper og bruge caféen. Ungdomspræsten arbejder også på at bygge bro mellem caféen og
folkekirken.
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Opsøgende arbejde (SSP, væresteder osv.): Ungdomspræsten besøger løbende væresteder og institutioner
i Kolding for at etablere og opretholde kontakten mellem kirke og institutioner.
Ungdomspræsten er derudover med i SSPsamarbejdet og med til store begivenheder som sidste skoledag,
demonstrationer, Grøn koncert, hot spot teamet, nattevagter mm.
Åben rådgivning: Ungdomspræsten er tilknyttet jobcentrene på Hansenberg og IBC og står til rådighed for
studerende. Ungdomspræsten besøger institutionerne hver anden uge.
Sjælesorg I: Ungdomspræsten har stået til rådighed for unge i Kolding mht. samtaler.
Sjælesorg II: Tilknyttet en aften om ugen 18:00 – 23:00 til Uchatten.dk, en chatroom for unge der har
spørgsmål om alt mellem himmel og jord.
SUK: Ungdomspræsten er medlem af Stiftsudvalget for Unge og Kirke.
-

Deltagelse ved Konferencen om Tro & Viden med 1100 gymnasieelever i Slesvig.

UP: Ungdomspræsten er med i det landsdækkende ungdomspræstenetværk
Påskeevent: Ungdomspræsten har været med til Påskeevent i GADEMIX.
Natkirke for unge: Der arbejdes løbende på at etablere en natkirke for unge.
Spejder: Ungdomspræsten har været med til at undervise spejderledere på Houens Odde om unge og tro.
Bibliotek: Løbende samarbejde med Kolding bibliotek om arrangementer. Eks. Ledelse af et debatpanel og
forberedelse for foredrag med Svend Brinkman.
Kirkedage i Berlin: Fra d. 24 – 28 maj er ungdomspræsten til kirkedage i Berlin sammen med unge fra
Kolding Provsti.
Efteruddannelse: Ingen efteruddannelse i 16

Planlagte arrangementer og aktiviteter.
Kulturnat 17: Også i år er ungdomspræsten med til at arrangere kulturnat i Café Kluns med åben scene,
samtalesalon og aktiviteter. Kulturnatten finder sted d. 25/8 og har emnet ”Overgange”

Natkirke for unge og gudstjenesteværksted for konfirmander: Der arbejdes videre på at udvikle
en natkirke for unge i samarbejde med konfirmander og præster, der fungerer som gudstjenesteeksperimentarium. Natkirken er ikke kun for konfirmander, men for alle unge. Tanken bag dette nye
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tiltag er at give konfirmander et fællesskab, de kan opsøge også efter konfirmationen og at opretholde
en kontakt mellem de unge og folkekirken.
KFUM & KFUK: Ungdomspræsten arbejder på at styrke samarbejdet med KFUM & KFUK.
Lysfestival: Også i år arbejdes der på en deltagelse i årets Lysfestival i Sankt Nicolai Kirke. Ungdomspræsten
er med i et ny nedsat udvalg for afvikling af årets Lysfestival under Sankt Nicolai Kirkes menighedsråd.
Café Kluns: Ungdomspræsten arbejder på at styrke og udbygge fællesskabet i Café Kluns og at stå til
rådighed for samtaler.
Opsøgende arbejde: Ungdomspræsten arbejder på at udbygge samarbejdet med SSP.
Åben rådgivning: Der arbejdes på at udbygge kontakten til uddannelsessteder i Kolding.
Sjælesorg / Chat - Fortsætter som beskrevet.
Påskeevent 18 i værestedet Gademix – Ungdomspræsten deltager. (Hvis den nye ledelse i GADEMIX
ønsker det).
SUK og UP: Ungdomspræsten fortsætter sit arbejde i SUK og UP, hvor det er muligt.
Efteruddannelse: Planlagt efteruddannelse med ungdomspræster i KBH i Maj 2018.
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