Kommissorium for ungdomspræsten i Kolding

Formål
Ungdomspræsten skal møde de unge, der hvor de er, for sammen med dem at bygge bro til folkekirken i
Kolding Provsti. Målgruppen er provstiets unge i alderen 14-25 år. Ungdomspræsten skal favne bredt
teologisk, dels for at møde de unge fordomsfrit, dels for at kunne indgå i samarbejde med alle provstiets
præster.
Værdier
Det er vigtigt at:
• Unge møder et menneskesyn, der bygger på medmenneskelighed og kærlighed
• Unge erfarer, at de er noget værd, ikke på grund af det de gør, men fordi de er
• Unge i en tid med ubegrænset information og individualisme oplever frirum og fællesskab
• Unge tilbydes en ressourceperson, som kan tale med dem om eksistentielle spørgsmål
Ansættelsesforhold
Stillingen er med ansættelseskvote 100, heraf:
• 25% opsøgende medarbejder for Kolding Kommune
• 25% sognepræst for Sankt Nicolai Sogn
• 50% ungdomspræst i Kolding Provsti
Ungdomspræstens aktiviteter
Ungdomspræsten dækker provstiet og indgår i samarbejde på tværs af sognegrænser og organisationer.
Den opsøgende medarbejders opgaver er:
• Opsøgende arbejde blandt børn og unge
• Samarbejde med SSP-samarbejdet
• Samarbejde med ungdomsuddannelserne
Sognepræstens opgaver er:
• Gudstjenester, dåb, vielser og begravelser svarende til ansættelseskvoten
• Undervisning af to hold konfirmander
Ungdomspræstens opgaver er:
• At stille sig til rådighed for samtaler med de unge, som ungdomspræsten møder, eller som selv
opsøger ungdomspræsten.
• At være synlig og gerne til stede på uddannelsessteder i Kolding i det omfang, det er muligt.
• At gøre folkekirken tilgængelig og relevant for besøgende i natkirken sammen med natkirkens
frivillige som teologisk tovholder og fast natkirkepræst i Kolding Natkirke.
• At afholde konfirmandgudstjenester i provstiets kirker i samarbejde med sognenes konfirmander
og præster.

•
•

At yde sparring til præsterne i Kolding Provsti i forbindelse med ungearrangementer i de enkelte
sogne.
At samarbejde om relevante projekter med relevante samarbejdspartnere.

Ledelse og mødevirksomhed
Provsten i Kolding Provsti er leder for ungdomspræsten (ansættelsesforhold, MUS, APV, mm.). Der udover
er tilknyttet en styregruppe og en arbejdsgruppe til ungdomspræsten.
Styregruppen skal udstikke retningslinjer for ungdomspræsten og sikre, at formålet med stillingen opfyldes.
De skal lægge rammer, foretage prioriteringer og sørge for, at økonomien balancerer. Medlemmerne skal
repræsentere Kolding Kommune, Kolding Provstiudvalg samt præster og menighedsråd i provstiet og om
muligt et medlem fra Sankt Nicolai Menighedsråd. De vælges for 4 år ad gangen, og der holdes møde med
dagsorden og beslutningsreferat to gange om året. Ungdomspræsten deltager i møderne.
Arbejdsgruppen skal sammen med ungdomspræsten skabe indholdet i de rammer, styregruppen lægger.
De skal inspirere, udvikle nye tiltag og bistå med den praktiske udførelse. Alle medlemmer er desuden
ansvarlige for at skabe netværk for ungdomspræsten. Arbejdsgruppen sammensættes af ungdomspræsten
efter behov. Der holdes møder i arbejdsgruppen sammen med ungdomspræsten minimum fire gange om
året.
Vedtaget på styregruppemødet den 31. oktober 2019
Godkendt på budgetsamråd 2020

