
SUK-møde 21. januar 2022 – Hammelev Sognehus 
Tilstede var: Michael Hessellund Larsen (Hedensted Provsti), Benjamin König (Kolding Provsti). Tove Bjørn 

Jensen (FDF), Anders Michael Grønfeldt (Vejle Provsti), Poul Martin Langdahl (Domprovstiet), Henrik 

Videbæk (KFUM og KFUK), Julie Aulkær Glöe (Studenterpræst Haderslev Domprovsti), Tina Iversen 

(Fredericia Provsti) og Marianne M. Mølbæk (koordinator). 

Afbud fra Tamira Mariann Jørgensen (Sønderborg Provsti), Thomas Hougesen (Sydslesvig) og Jakob 

Monberg Hansen (nyansat sognepræst i Aabenraa med fokus på unge), der fremadrette også skal være 

med i udvaglet. 

 

1. Bordet rundt sammen med en lækker brunchtallerken       

 

2. Konstituering af udvalget 

Poul Martin har fået nyt embede i Engum, Vejle Provsti. Han tager kontakt til biskoppen og spørger, 

om det er ok at han fortsætter i udvalget       

 

3. Årsrapport 2021 – budget 2022 og 2023 

Poul Martin skriver årsrapporten og sparrer med Marianne vedr. budget. Rapporten sendes rundt 

til hele udvalget. 

 

4. Stiftsdagen 19. marts 2022 

Henrik er ordstyrer for debatten på workshoppen. Anders Michael, Tamira Mariann, Benjamin og 

Henrik finder hver en paneldeltager. Navn og mailadresse på deltagerne sendes inden 1. marts til 

Henrik, som så sender forberedelsesmateriale ud til paneldeltagerne herefter. 

 

Udvalgets stand på dagen:  

3 x roll ups fra V-T konferencer - Marianne medbringer. 

Poul Martin tager en computer med og billeder fra konferencerne.  

Benjamin layouter lidt samlet materiale om konferencerne, som kan uddeles. 

 

5. Genoplivning af Nordisk Netværk for unge 

Måske mulighed for et møde for at høre, hvad de forskellige lande gør nu. Vidensdeling i norden 

passer godt teologisk. Der findes en facebookgruppe ”Nordisk Kirkenetværk for unge voksne” som 

man kan melde sig ind i. Benjamin går lidt mere ind i det. En evt. studietur til et nordisk land kan 

tænkes med i 2024-budgettet. 

 

6. Konferencer 2022 

 

Vi har vedtaget at konferencerne fremover skal kaldes Ungekonferencer. 

Fordi Tro og Viden ikke skal kunne opfattes som modpoler og fordi vi ikke ønsker at have ”videns-

delen” med blot for at legitimere, det vi kommer med. Eksistentielle emner kan godt stå alene og er 

efterspurgte, også som en del af den almene dannelse som gymnasierne skal give. 

 

Formen 

Poul Martin har tænkt over om konceptet kan ændres, så der frem for foredrag kan lægges mest 

vægt på debat – både paneldeltagere imellem og mellem elever og paneldeltagere. 



 

Hvad vi vil med konferencen skal introduceres grundigt af dagens vært ved begyndelsen. 

 

Emne 

Det mest brugte ord på skolerne pt. er ”angst” og ”modstandsdygtighed” 

Et oplagt emne er: Hvad er et menneske? 

Oplægsholderne skal have forskellige faglig tilgang til at svare på spørgsmålet 

f.eks.: En mediciner/biokemiker, en digter, en præst, en erhvervsmand, en geolog, en debattør med 

kant, en jurist fra Røde Kors (om menneskerettigheder). 

 

Der udvælges nogle tekster om eksistentialisme af f.eks. Kierkegaard, Satre m.fl.  

Disse tekster sendes ud til forberedelse hos eleverne, men OGSÅ til foredragsholderne, som bedes 

om at læse dem igennem og forholde sig til dem og temaet set fra deres vinkel. 

På dagen – før debatten går i gang – får de hver især tid til at fortælle om deres syn på emnet. 

 

Det var hvad vi nåede om konferencerne i dag. Vi vil gerne fortsætte arbejdet med at få det nye 

koncept konkretiseret i fællesskab – hele udvalget - så der nedsættes ikke nogen arbejdsgruppe 

nu., men indkaldes til møde snart igen, da vi skal have koncept og gerne paneldeltager på plads 

inden møde med Stiftsrådet den 21. april – og så vi er klar til at sende invitation til skolerne i maj. 

 

7. Andre tiltag i udvalget, som vi skal arbejde videre med senere på året, når konferencerne er mere 

på plads: 

• hvad/hvordan er samarbejdsrelationerne ml. folkekirken og børne- ungdomsorganisationerne 

– hvordan kan vi hjælp kommunikationen 

• BUSK-udvalget – hvad ligger der i det samarbejde? 

 

8. Næste møde: tirsdag den 22. feb. 10.30-12 i Hammelev Sognegård 

 

Forberedelse: Tænke over mulige debattører til et panel. 


