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. Referatet er indsat her:
Referat af punkt 3 fra mødet den 14. november i Forum for Unge og Kirke i Lemvig provsti, hvor
SSP-konsulent Kim Møller gav os indsigt i arbejdet blandt unge udsatte i kommunen.
Efter velkomsten fik Kim Møller (KM) ordet og gjorde kort rede for sin baggrund for sit arbejde:
20 års erfaring med unge på kanten af samfundet.
Har langt CV:
Uddannet pædagog + ”alverdens” kurser i behandling og resocialisering af unge utilpassede –
herunder også kognitiv behandling. Det er dog meget op ad bakke, når den unge er mellem 18 og
25 år. Misbruget er for ”indgroet” – mange lever et kummerligt liv som ofte ender med for tidlig
død af en overdosis.
Derfor:
NU tager KM fat i de helt unge 12-15-årige. Opsøger dem i deres miljø – ofte når de hænger ud
med kammeraterne og dikker øl/spiritus – gerne før de begynder at eksperimenterer med hash
eller stoffer
Hans metode er at komme i snak med de unge, hvor de er i fysisk forstand, men allermest i
overført betydning: deres situation i sin helhed: mangel på succes i skolen / blandt
skolekammerater/ i familien, hvor der ofte også findes svære problemer af mange slags.
KM prøver at undgå at provokere den unge – men i stedet skabe en udvikling. Gerne går han ture
med dem, lytter, stiller spørgsmål, kommer ind i den unges situation som helhed, skaber tillid
o.s.v. ”Bare det, at der er en voksen, der gider lytte, være sammen med den unge, turde se
situationen i øjnene uden at være den kloge voksne, der bliver utålmodig og begynder at banke i
bordet, kan gøre en forskel”. For disse unge er det en lang og snørklet vej, fuld af bump på vejen.
Årsagen til det begyndende misbrug bunder i en lang række forhold: Sociale problemer i hjemmet,
følelsesmæssige problemer, adfærdsforstyrrelser, ADHD, ensomhed osv.
KM, giver den unge ”lang snor” for at komme frem til en ordentlig samtale, udgår at provokere
eller give skyldfølelse o.s.v, men lader den unge være sig selv indtil, han er klar til at komme

videre. KM siger: Undgå ”konflikttrappen” der fører til forsvarsmekanismer, som bare skubber den
unge længere ud.
”For os alle handler det jo om at høre til sammen med andre – vi vil alle gerne være en del af
flokken”. Er man kommet ud på kanten af sin kammeratgruppe: Klarer man sig dårligt i skolen,
hjemme, blandt de andre, vil man finde alternative grupper for at være sammen med nogen, evt.
drikker man sig mod til og mødes med andre, der har de samme problemer, og så er der fare på
færde.
Det gælder om at bryde den onde cirkel. KM blander sig på sin måde og tager den enkelte unge
alvorligt med de problemer, han har – er nysgerrig – går til den unge. For det handler om den
enkelte. Der er ingen faste regler for, hvorfor det går galt for den unge, og derfor skal der sættes
individuelt ind, hvis det skal have en god virkning.
Ved at møde forståelse og ægte medleven udvikler man sig, men der mangler voksne, der kan
holde dem ud, uden at moralisere. FOR: Det handler om at give håbet tilbage!
Det er et stykke udviklingsarbejde KM gør sammen med den unge. Kontakten opstår ved at gøre
noget sammen: Gå sammen, drikke en kop chokolade/kaffe sammen, give madbilletter ol.
Målgruppen er afgørende for, hvad der skal gøres sammen. Man må koble noget andet på for at
skabe kontakt: ”Det fælles tredje”
Udfordringen i Lemvig by lige nu:
Der er en gruppe unge, der drikker meget – fester rigtig meget. Det må der gøres noget ved.
KM var inde på de voksnes alkoholkultur- for liberal – det smitter af på de unge. Der er en udbredt
ligegyldighed omkring unges alkohol vaner. Han ser dog også en svag ændring her, hvor der bliver
indgået aftaler i skoleklasser omkring alkohol. KM håber, at den udvikling, vi har set i rygekulturen,
vil gentage sig omkring alkohol.
KM blev spurgt om hans fornemmelser omkring indvandrerne og 2. generationsindvandreres
unge. Hans erfaringer på dette område var dog mindre, men indtrykket var, at disse unge klarede
sig gennemgående bedre end etniske danske unge.
Han så mange unge vokse op med store udfordringer: skoleproblemer, spilkulturer, fedme, fester
osv.
I Lemvig kommune har man tre SSP-konsulenter tilknyttet, der dog alle arbejder på deltid. Deres
samlede arbejdstid svarer til én fuldtidsstilling.
Omkring hvad vi i Forum for Unge og Kirke kunne gøre, kom vi frem bl.a. til, at en indsats blandt
konfirmandforældre måske kunne være en mulighed. Måske kunne nogle her være interesserede
i arbejdet blandt ”Natteravnene”, som vist mangler personer til at gå på gaden blandt de unge i
nattelivet.
Referent: Asger

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,
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

