Referat af møde den 14. november 2018 i Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti
Tilstede: Jette Bjerg (Dybe-Ramme), Asger Nielsen (Fjaltring-Trans), Leif Olesen (Hove-HygumTørring), Kristen Sørensen (Lemvig-Heldum), Birte Hedegaard (Nørlem) og ungdomspræst Iben
Tolstrup.
1. Det var ikke nødvendigt at vælge en mødeleder
2. Asger tog referat af Kim Møllers oplæg og den efterfølgende snak (referatet vil blive
vedlagt/eftersendt). Iben tog referat af det følgende.
3. SSP-konsulent Kim Møller fra Lemvig Kommune fik ordet. Det var meget spændende jf.
Asgers referat.
4. Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser
5. Referatet fra den 22. august 2018 blev gennemgået og godkendt
6. Jette og Birte fortalte engageret om ’Konferencen for Unge og Kirke’ i Viborg stift den 31.
oktober, som havde inspireret dem meget.
7. Alt tyder på at der bliver god tilslutning (ca. 100 deltagere) til Livsvandringen lørdag den 6.
april 2019 og Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti skal derfor ud og finde ca. 10-20
medvandrere, inden næste møde den 6. februar 2019. Torsdag den 4. april vil der blive
afholdt infomøde for alle medvandrere i Nørlem kirke fra kl.17-18.00 (Birte sørger for at vi
kan være i Nørlem kirke)
8. Nørre Nissum menighedsråd har sagt ja til at få besøg af musiklinjen fra Silkeborg højskole
– og Silkeborg højskole har sagt ja til at medvirke ved en ungdomsgudstjeneste i Nørre
Nissum Kirke. Iben arbejder på at finde en dato i første halvdel af 2019, hvor alle kan
9. Vi ønsker at der skal være et tilbud om ’individuelle/eksistentielle samtaler med unge i
Lemvig provsti’. Pt. kan vi ikke finde ud af, hvordan det skal blive til virkelighed. Men emnet
er så vigtigt at der forsat skal være fokus på dette tilbud, indtil vi har fundet gode og
bæredygtige løsninger.
10. Vi ønsker at lave en årligt tilbagevendende ’Konfirmandforælderaften for alle
konfirmandforældre i Lemvig Provsti. På næste møde skal der laves en køreplan, hvor tid,
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sted, målgruppe (antal), plan for inddragelse af præster, aftenens form og indhold
bestemmes, vi skal også snakke om Invitationer, økonomi og meget andet.
11. Vi ønsker at lave en ’Konference om Unge og Kirke i Lemvig Provsti’ for alle
menighedsrådsmedlemmer (både læg og gejstlige). Tanken er at vi lægger op til forskellige
scenarier/emner som bør løses over sognegrænserne i hele provstiet. Mulige emner:
natteravne, sommerferie, unge indvandrere; der var også andre gode ideer (men dem har
jeg desværre glemt og ikke noteret – håber nogen af de tilstedeværende kan hjælpe med
at udfylde de tanketomme felter)
12. Ungdomspræsten orienterede om økonomien.
13. Det blev aftalt at Leif Olesen kontakter Lykke Baskewitz, for at invitere hende til vores
næste møde den 6. februar. Vi vil gerne høre Lykke fortælle om hendes tanker omkring
kirke og unge indvandrere.
14. Medlemslisten blev taget til følge.
15. Kommende ordinære møder i Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti:


Onsdag den 6. februar 2019 kl.19.00 i Hove præstegård



Onsdag den 8. maj 2019 kl.19.00 i Hove præstegård



Tirsdag den 3. september kl.19.00 i Hove præstegård



Tirsdag den 3. december kl.18.00 i Hove præstegård (vi begynder jule-mødet med
at spise sammen)

16. Under eventuelt fortsatte snakken lystigt. Man udviklede et ønske om ’Det etiske hjørne’
på Lemvig gymnasium, med udgangspunkt i kontakten til en god lærer/klasse, som gerne
ville udfordres. Dorete Kallesø kunne evt. hyres ind som facilitator.
Mødet sluttede 21.30
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