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UNGE UDVALG
Ungeudvalg
Møde den 8. september 2020 afholdt i Brønderslev sognegård
Til stede: Ann Lebech, Kathrine Thorup Nordtorp, Inge Bech Hansen, Alma Bech Hansen, Tenna
Svensson og Erik Rasmussen.
Afbud Kristian Brogaard.
REFERAT
Velkomst
Da vi ikke synger sammen lige nu, læste Tenna salmen ”Hvis alting nu var som altid”.
Tekst: Lone Engsig Hvam. Musik Jens Nielsen.
Se https://www.youtube.com/watch?v=Uk2FbPZLXhI

1. Rundt om bordet
Fortælling om hvor vi er hver af os i forhold til unge og corona-regler
2. Provsti-projektet angående unge
Ann fremlagde den viden, hun har samlet om unge. Hvad foregår der for børn, unge og
familier i kirkerne i Brønderslev provsti.
Der er forskellige vilkår for at være kirke. Sognenes størrelse har en betydning.
Der er forskelligt, hvad der foregår og tydeligt, at det er personbåret.
Det vil være godt, at kunne give hinanden inspirator, så vi kan løfte hinanden.
Kunne vi gøre noget sammen; f.eks. at tilrettelægge en fastelavnsgudstjeneste, som kan
afvikles flere steder.
Det vil være godt med erfaringsudveksling. Det kunne evt. være med en Facebook side, som
ansatte og frivillige kan benytte.
Kommunikationsgruppen har drøftet mulighed for en erfa sted på Facebook.
Ann tager en kontakt til Pia Uth.
3. Info fra provstiet
Beretning fra Repræsentantskabet, der ønskede at der skal være passende med økonomi til
unge udvalget i 2021.
Beretning fra Budgetsamrådet, hvor der var fortælling fra studietur til Finland, herunder deres
formåen at holde unge engageret.
Drøftelse af muligheder for kirkens tilbud til unge. Hvilke muligheder kunne der være?
Kan kirkens rum blive relevante for unge?
Kan der være steder, hvor kirken tilrettelægge steder, hvor unge bare kan være tilstede.
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Kan der sker mere ud fra gymnasierne og evt. via KFS.
Vilkårene med små sogne i forhold til unge er en særlig udfordring.
4. KUL
Der er netop begyndt et nyt hold, der mødes torsdage.
Der er fem på holdet.
Drøftelse af at KUL-gruppen gør noget konkret for at præsenterer nyt KUL hold for nye unge.
Alle i UNGE-udvalget overvejer unge, vi har kendskab til fra lokale relationer om at deltage i
nuværende KUL.
5. Studietur
Der har været planlagt en studietur til Göteborg, der blev aflyst.
Det vil være godt, at finde et sted, hvor der sker noget for unge, hvor det ikke foregår i
storbyer, men med lignende vilkår som vi har i Brønderslev provsti.
En ny mulig studietur drøftes på næste møde. Gerne inden for en overkommelig radius. En
studietur skal kun arrangeres, når det er corona-muligt.
6. Hvad vil vi satse på frem mod valget - og hvad sker der derefter?
Det er vigtigt, at nye menighedsrådsmedlemmer bliver præsenteret for visionsprojektet
herunder unge tiltaget.
7. Eventuelt
Næste møde afholdes tirsdag den 10. november kl. 12:30 – 14:30 i Dronninglund.
Ann reserverer lokaler.
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