
Referat af virtuelt møde i SUK Haderslev tirsdag den 12. januar kl. 9-11  
 
Deltagere: 
Benjamin Thomas König, Henrik Videbæk, Michael Hessellund Larsen, Anders Michael Raaby Grønfeldt, 
Tove Bjørn Jensen, Julie Aulkær Andersen, Tamira Mariann Jørgensen, Tina Iversen, Børge Munk Povlsen og 
Marianne Mølbæk 
 
Afbud: Poul Martin Langdahl (kursus), Thomas Hougesen 
 

Dagsorden 
 Indhold Referat 

1 Godt nytår! 

Velkommen til Tina og 
præsentationsrunde 
 

Stort velkommen i udvalget til Tina – og velkommen  
tilbage fra barsel til Julie. Dejligt så mange kunne være 
med i mødet i kortere eller længere tid, det var skønt 
at se jer! 
  

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Intet at bemærke 

3 a) Kommentarer til referat fra 
evaluering af Viden-Tro 
konferencerne (møde 1. 
dec.) 

 

b) En kort opsamling af de 
feedback-kommentarer, der 
er kommet fra skolerne    
v/ Marianne 

 

a) - Konceptet med to konferencer á 3 timer på to 
skoler i løbet af én dag fungerede  
- Programmets sammensætning med 2 x oplæg, 

quiz og paneldebat/spørgerunde var fint 
- Vi kan blive tydeligere på, hvad det er vi vil 

med konferencen og hvad de enkelte oplæg 
indeholder, det vil gøre det nemmere for 
underviserne at forberede eleverne 

Der var ikke yderligere kommentarer til det 
udsendte referat af evalueringen. 

 
b) Der er kommet feedback fra 3 skoler – Aabenraa 

Statsskole samt de to skoler AGS og Deutsches 
Gym, der deltog virtuelt. 
- Aller er positive i forhold til programmet 
- Især nævnes Christians oplæg samt 

spørgerunde 
- Ved spørgerunde kommenteres det, at det er 

særlig godt, når alle i panelet skal forholde sig 
til det samme spørgsmål 

- Det tekniske med streamingen fungerede fint 
og for dem var det ekstra godt at de skulle 
deltage i quizzen samt, at der også var mad til 
dem. 

- Der må gerne være en tydeligere rød tråd 
mellem oplæggene og et specifikt emne at 
forholde sig til. 
 

4 Forslag til tema for Viden-Tro 
konference 2021 

Forslag og kommentarer, som de kom frem og som jeg 
fik det noteret undervejs  

 HÅB og lyset i mørket – hvad er det vi håber 
på/sætter vores lid til? Vaccine eller…. 

 Bio-etik – aktiv dødshjælp blev et emne i 
Fredericia.  



 Livet ”i begge ender” – men det kan blive en 
meget ”vild” debat. 

 Etiske dilemmaer i forhold til prioritering med 
spørgsmål som: hvem ”er vigtigst”?  

 ”Hvilket liv er værd at leve?” Kan være en vinkel i 
debatten og også indeholde snak om abort. 

 Der er noget i det med bio-etik der ”kradser” også 
hos unge. 

 Evt. samarbejde med det etiske råd. 

 Nyfødte babyer i dag lever til 102 år i 
gennemsnit…. Det stiller spørgsmål om ”det gode 
liv” 

 Fremtidsskepsis blandt unge – de synes fremtiden 
lyder skræmmende. 

 Konspirationsteorier er et spændende område – 
opgøg med eliten – religion/samfundsfag 

 Finder sandhedscentrum i sig selv 

 Noget om psykologi – eks. Med Charlotte Rørth – 
hvordan man selv oplever verden og hvad der er 
indbildning og ikke indbildning. Mødt Jesus eller 
ikke. 

 Fakta og fiktion – sige noget videnskabeligt og 
noget filosofisk om tingene. Der findes 
fremtidsforskere, men fremtiden er stadig 
uskreven. 

 Bogen ”Livet er et mirakel” – en samtalebog 
mellem en astrofysiker og en sognepræst (begge 
kvinder) – måske kan vi bruge dem og arbejde ud 
fra nogle af deres samtaleemner. 

 Et emne om kærlighed vil kunne rammer mange 
unge. Lone Frank, videnskabsjournalist og 
neurolog har udgivet bogen ”Hvad er kærlighed”, 
en videnskabelig undersøgelse af kærlighedens 
natur/fænomen 

 Teateret kan fint tænkes med ind til et emne om 
kærlighed 

 Måske noget med Anders Agger 
 
 

5 Nedsættelse af arbejdsgruppe til 
planlægning af  
Viden-Tro konference 2021 
 

Marianne, Poul Martin, Julie, Tove, Tamira Mariann 
 
Gruppen skal holde møde inden næste SUK-
udvalgsmøde, hvor de prioriterer/vælger blandt de 
foreslåede emner og laver et oplæg til det nærmere 
indhold. 
Aftaler med oplægsholdere skal gerne på plads inden 
påske, så invitationer kan komme ud til skolerne i maj 
med tilmelding i juni, så der kan fastlægges en ”turne-
plan” inden sommerferien 
Marianne indkalder til arb.gr.møde i slut januar el. 
primo feb. 
 



6 Stiftsdag den 20. marts 2021 

 

 

 

 

 

a) Opsamling på tilsagn fra unge 
paneldeltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Workshoppens forløb og 
information til paneldeltagerne 
v/ Henrik (debat-ordstyrer på 
workshoppen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Udvalgets Stand på dagen 

 

Vi håber og tror stadig på, at dagen kan gennemføres i 
eller anden form, men hvis ikke, så er idéen med 
workshoppen ”Spørg mig om alt – paneldebat med 
unge” så god, at den helt sikkert skal bruges på et 
andet tidspunkt, derfor finpudser vi det nu. 
 

a) Anders Michael har ja fra en frivillig i Den Lace 
Højskole, men overvejer måske at finde en anden, 
kandidat.  
Tamira Marianne har en aftale med Hector på 
plads. 
Henrik har en aftale med en fra KFUM og KFUK 
Tove har ikke fået svar fra den spurgte og tænker 
på at finde en mere lokal kandidat 
Benjamin: spørger Benjamin (nyt ungt MR-medl.) 

 
b) Godt skriv fra Henrik til paneldeltagerne. Fint, at 

de får en konkret opgave med et billede. Helt fint, 
at Henrik står som afsender. 

 
      Vi afventer melding fra Stiftsdagsudvalgets næste 

møde den 11. feb. om hvordan dagen tænkes 
afholdt, inden vi kontakter paneldeltagerne med 
info-brevet. 

 
      Udvalget har valgt Poul Martin til at lave en kort 

præsentation af udvalget i starten af workshoppen 
(ca. 3 min.) 

 
c) Det vil være super, Poul Martin, hvis du kan nå at 

klippe konference-præsentationen sammen  
Derudover venter vi til mødet i marts med at 
aftale nærmere, da der så er en endelig melding 
om dagens forløb. 

  

7 En kort snak om hvordan vi bedst 
samler op på/formidler materialet 
”Det kan du tro vi taler om”, der 
blev præsenteret på ”Kirken og de 
unge”-konferencen, som nogle af os 
deltog i, i efteråret 2020 
 

Marianne gav et kort resume af idéen med materialet 
”Det kan du tro vi taler om”.  
Alle ungdomspræster har fået kassen tilsendt. 
Det vil være super godt, hvis nogle kan inspirere til at 
det bliver prøvet af lokalt. 
Hvis nogle fra udvalget selv får det testet af, vil vi 
meget gerne have erfaringerne delt  
Marianne sender referat og links fra konferencen rundt 
til hele udvalget. 
 

8 Kort nyt og Erfa-udveksling Det var dejligt at få tid til at høre ”bordet rundt”, hvad 
der fylder – og der er pt. rigtig mange unge, der ønsker 
samtaler og mange vil gerne gøre brug af tilbud om 
sorggrupper. 
 



9 Kommende møder I forhold til de noterede konfirmandundervisningstider 
(under normale forhold), så er torsdag eftermiddage 
bedst til udvalgsmøder 
 
Næste møde er aftalt til torsdag den 11. marts kl. 
12.30-14.30 – forhåbentlig i mødelokalet på stiftet 
med en let frokostservering. Alternativt online, hvis vi 
stadig ikke må mødes til den tid. 
 

10 Opdatering af hjemmesiden Opfordring til Anders Michael, Tamira Mariann, 
Michael, Julie og Tina til at sende lidt supplerende 
tekst om hvad de primært arbejder med, så der står 
noget ved alle medlemmer på siden. 
Derudover gerne et billede af Tina og Marianne får 
taget de udgåede medlemmer af siden. 

11 Evt. En idé at arbejde videre med: 
En instagram-profil for udvalget, hvor de 
tilbud/aktiviteter, medlemmerne hver især arbejder 
med, der er relevante for unge slås op, og så kan vi på 
konferencerne henvise/gøre reklame for den profil, og 
på den måde måske få nogle gjort opmærksomme på 
mulighederne for f.eks. sorggrupper, Den Lave 
Højskole mv. 

 
 


