
SUK Haderslev møde. Onsdag den 1. november kl. 10-14 på Haderslev Stift. 
 
Til stede: Bo Nicolaisen, Mai-Britt Knudsen, Benjamin König, Henrik Videbæk, Poul Martin Langdahl. Og fra 
Århus, (ca. kl. 11.30): Majbrit Daugaard. 
 
Afbud: Thomas Hougesen, Michael Hessellund, Christina Egelund, Anders Michael Grønfeldt, Tine Lorenzen 
og fra Århus: Lars Lindgrav 
 
Dagsorden 
 

 Indhold Referat Ansvarlig 
1 Valg af referent PM  

2 Godkendelse af 
referat og dagsorden 

  

3 Studietur  
Budget for studietur  
Andre ting?  

Hvordan ser det ud med det der Holland noget?  
Amsterdam og / eller Rotterdam den 21.-23. maj 2018 
Besøg hos: Rikko Voorberg, Rik Zuzu Church of the Fucktups.  
Hvordan får vi de unge knyttet til kirken og hvordan får vi givet 
dem et ejerskabsforhold til kirken. 
Udvalget laver et detaljeret budget og ansøgning til Stiftsrådet.  
Sendes til Stiftsrådet senest den 25. november, så ansøgningen 
kan komme med på næste Stiftsrådsmøde.  
Fly fra Billund og to overnatninger.  
 
Feedback i facebookgruppen???  
SUK udvalget bliver tagget!!! Hvis ikke der sker noget.  
 

Anders-
Michael, 
Benjamin  
Henrik  

4 Stiftsdag lørdag den 
17. marts 

Vi tager punktet på næste møde, hvor Christina og Anders 
Michael er med. 

 

5 Hjemmeside  
 

Fotografering af Mai-Britt, hvis Birte har tid, ellers på næste 
møde. 

 

6 SUK Danmark PM har deltaget i møde i SUK DK. 
Vi forsøger i SUK DK at få tilknyttet en ny kontakt biskop, nu 
hvor Steen Skovsgaard er gået på pension. 
Samtidig vil vi arbejde på at alle SUK udvalg bliver til stiftsudvalg 
med eget kommissorium. Det er bispekollegiet, der i sin tid har 
taget initiativ til at stifte SUK udvalgene, men i mange stifter er 
det kun samtaleforum’s. Det ønsker vi at tale med en 
kommende kontaktbisp om.  
 
SUK udvalgene vil gerne tages alvorligt!  
Kunne SUK DK arbejde på en overordnet ”Ungdoms form for 
teologi?” ligesom ”UP” (ungdomspræsterne) skriver en række 
artikler om ungdomsteologi!  
(Thomas Nedergaard, ungdomspræst på Vesterbro).  

PM 



7 Tros 
oplæringskonference 
i Norge 

PM har deltaget i endnu en trosoplæringskonference i Norge.  
Der var også 4 med fra Viborg Stift og en fra Roskilde Stift.  
Vi taler fortsat om mulighederne for at lave en tilsvarende 
konference i Danmark. Men der er en særlig forskel på den 
norske kirke i forhold til den danske. I Norge har de adskilt Kirke 
og Stat, hvilket betyder at en konference bliver en mulighed for 
at søge efter det fælles. Det er ikke aktuelt i DK, som statskirke 
er vi mere optaget af, hvor forskellige vi kan være inden for 
rammen ”Folkekirke”…  
Så det er ikke bare navnet ”Trosoplæring” der ikke virker i DK. 
Der er måske bare ikke så stor interesse for at søge det fælles.  
Og hvis det er en dåbsoplæringskonference eller en 
teologikonference, er det måske et andet fora der skal tage 
initiativ. Måske FUV? 
 

PM 

8 Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Benjamin: ”Safe and Sound” elektronisk musik i sct nicolai kirke, 
ligesom natkirke en gang i måneden. Inspireret af God goes 
deep i Kbh’s Domkirke.  
Kommer i kontakt med rigtig mange. Holdes 2. gang den 9. 
november. Fatboys og VJ. Se omtale på facebook.  
 
Bo: Vi retter blikket lidt syd på med konfirmanderne, 
konfirmandlejr i Hamborg.  
Havde en fantastisk Starwars gudstjeneste i går. Reformation 
igennem stjernekrigen!  
Vi laver kirke for nutiden ikke for fremtiden…  
 
Henrik: Kirkepilot skal vi ikke længere lave, for det har været et 
meget stort arbejde for en meget lille gruppe. I stedet laver vi 
noget på Himmelske dage på heden i ’19. En gennemarbejdet 
ungdomslejr. 
KFUM og KFUM børnefestival i Haderslev i marts måned. Man 
kan deltage som kirke, ved at man kan sende sin børneklub og 
minikonfirmander afsted.  
Har nedsat et ungdomsteam, der tager rundt og laver noget for 
konfirmander.  
Alle i SUK udvalget er interesseret i hvad Henrik har at byde ind 
med.   
 
Mai-Britt: Vi har en venskabsmenighed inde på Nørrebro, Anna 
Kirke på Nørrebro. Vi håber, at de holder op med at skyde 
hinanden på Nørrebro, for vi skal derover i april måned. Der er 
stor forskel på Varnæs og Nørrebro!  
Der overvejes om Luther Nøgle rollespillet skal gentages i 
Aabenraa provsti.  
 
PM: Church Explorer gudstjeneste for konfirmander i 
forbindelse med konfirmand lommefilms projekt. Og nu i 
samarbejde med Hoptrup Efterskole med 

 
Alle 



konfirmandovernatning fra lørdag til søndag, den 10-11. marts. 
Sådan at overnatningen slutter med Church Explorer 
gudstjenesten den 11. marts kl. 16.00 i Domkirken.  
 

9 Kommende møder:  Næste møde er onsdag den 31. januar kl. 10-12.30  

10 Evt.   Ungdomskonference i Viborg:  
”Hvad betyder de unge for kirken og hvad betyder kirken for de 
unge”. Det er den 3/3. eller den 10/3. 
 

 

11 FROKOST ca. 11.30  Kl. 12 kommer Majbrit Daugaard fra Århus for at deltage i 
punktet om Unge Konference.   

 

12 Unge Konference Skal vi planlægge næste Unge Konference, som to konferencer: 
en i Århus og en i Haderslev Stift.  
 
Hvilke oplægsholdere / Tema / Indhold? Indtil videre er flg. 
blevet nævnt: Navne på evt. foredragsholdere: Rane Villerslev 
”Historien om det hele”. Mads Nygaard ”Venteboerne”. Mads 
Langer – han kam måske mere end at synge.  
Andre tanker, forslag: Vill Smith, Jemilian, Scarlet Pleasure, 
Gulddrengen, Gilli, Sivas, Page Four, Kesi, Bassim, Thomas 
Buttenshön, Clement Kjærsgaard, Christian Leth og Eske 
Villerslev, Svend Brinkmann. Youtube’ere  
 
HVORNÅR og HVOR: 
1. November i Århus i Musikhuset (koster kr. 140.000)  
 
Onsdag den 23. Januar ’19 i Slesvig.  
Bo tager kontakt til A.P. Møllerskolen. 
Stor glæde for at have Unge konferencen på A P Møllerskolen, 
og dejligt med samarbejdet med dem. 
 
HVEM?: 
Holger Beck Pedersen og Christian Leth - evt. LOC, Rane, Eske 
 
PR.: 
Plakater fælles, Roll up’s – fælles fede T-shirt med samme 
billede som på plakaten. Thomas’ søn hyrer vi til plakat.  
 
 

 
Alle 

 
 
 


