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Årsrapport for 2021 

Stiftsudvalgets navn: Stiftsudvalg for Unge og Kirke, Haderslev Stift 

 
Møder i løbet af 2021: I kalenderåret 2021 har udvalget afholdt fire SUK-møder, nogle på 

teams og vi har holdt et evalueringsmøde efter Viden-Tro 
konferencerne. Derudover har et lille udvalg haft en række møder 
sammen med Marianna Madsbøll Mølbæk i forbindelse med 
planlægningen af konferencerne.    
 

Mål for 2021 og 
arrangementer  

i årets løb: 

I 2021 har vi afholdt tre konferencedage med to konferencer hver 
dag. Vi besøgte gymnasier i: Tørring, Rosborg i Vejle, Fredericia, 
Haderslev Katedralskole, Aabenraa, Sønderborg.  
Vi nåede ud til i alt ca. 2000 gymnasieelever, vi oplevede stor 
tilslutning og stort engagement ved konferencerne.  
 
Tema og foredragsholdere: Årets tema var ”Hjerne-Hjerte” og vi 
havde hjerneprofessor, Aarhus Universitet Leif Østergaard og 
lektor på Teologi, Aarhus Universitet David Bugge med. Igen i år 
lavede ”Æ teater” et underholdende indslag med en Quiz.  
Til sidst i konferencerne var det muligt at stille spørgsmål både 
med håndsoprækning og mikrofon eller med telefonen på en app 
der hedder slido. De fleste steder gav det en rigtig god debat med 
rigtig gode spørgsmål. Ved et par af konferencerne oplevede vi, at 
den digitale distance gjorde, at en ret høj procentdel af 
spørgsmålene, der blev stillet via slido var useriøse og 
forstyrrende. Problemet med slido er, at det er muligt for 
gymnasieeleverne at se hinandens spørgsmål, så nogle steder 
udviklede det sig til et useriøst chat room.  
Ved kommende konferencer vil vi have et mobilnummer, som der 
kan sendes spørgsmål til på sms, sådan at vi kommer ud over det 
problem.   
 
Det giver rigtig god mening at besøge gymnasierne med en 
konference med et aktuelt emne. Samarbejdet med gymnasierne 
og de lærere, der engagerer sig i vores besøg, er meget 
meningsfyldt. Vi er med problemstillinger og spørgsmål med til at 
skabe opmærksomhed på den lokale studenterpræst og 
Folkekirke. 
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Mål for kommende år: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meget vigtigt: 
 
 
 
 
 

Vi ønsker at arbejde videre med konferenceformen, den kan altid 
blive bedre og mere målrettet de unges virkelighed.  
 
Ved de sidste konferencer var der flere elever, der gjorde os 
opmærksom på, at konferencens modsætningsforhold mellem 
viden og tro måske mere var vores forventning end de unges 
opfattelse. Derfor ønsker vi at kalde de kommende konferencer 
for ”Unge-Konferencer” og vi ønsker at forsøge at gå i en lidt 
anden retning i konferencens form.  
 
I SUK udvalget arbejder vi lige nu med tanken om en Unge-
Konference med temaet: ”Hvad er et menneske?”  
Vi kunne tænke os et panel af forskellige fagfolk, hvor hver 
fagperson kunne komme med sin synsvinkel på, hvad et 
menneske er. Derefter kunne der være mere tid til spørgsmål og 
debat.  
Denne konference form vil give os større frihed til at få flere 
forskellige fagpersoner ind. Det vil ikke være så væsentligt, at det 
er den samme fagperson, der deltager ved hver eneste 
konference. Vi tænker i retning af en mediciner, måske en jurist, 
en filosof og en præst og måske andre synsvinkler på, hvad et 
menneske er.  
Denne form vil også give større frihed til at lade debatten drive 
derhen, hvor mange spørgsmål presser sig på for de unge. Ved 
sidste konference i Tørring kom eleverne med mange spørgsmål 
om stress, angst og depression. Vores forventning er, at en anden 
konferenceform kunne være mere imødekommende overfor 
emner, som virkelig presser sig på for de unge.  
 
Vi håber, at få økonomien til at række til fire unge-konferencer. 
Nogle af gymnasierne mente ikke, at det ville være noget problem 
at lægge konferencen i den bedste undervisningstid, det vil sige 
fra kl. 10-14. Det viser gymnasiernes vilje til at give konferencen 
plads i deres ellers trængte undervisningsskema.  
Det tilbud vil vi gerne imødekomme og samarbejde med, men det 
vil betyde at vi kun kan nå en konference per dag. Hvad det 
nøjagtig betyder for konferencernes økonomi har vi endnu ikke 
helt overblik over.  
 
Det er helt afgørende for vores projekt med Unge-Konferencer, at 
vi har Marianne Madsbøll Mølbæk som medarbejder. Hvis ikke vi 
har en person, der sidder i stiftet og tager hånd om projektet, så 
ville det ikke kunne gennemføres. Marianne har overblikket for os 
over økonomi, logistik, aftaler med skoler, foredragsholdere, ”Æ 
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En helt anden ting: 

Teater” og det hele. Det ville ikke være muligt for at gennemføre 
konferencerne uden denne hjælp, for i udvalget har vi ikke 
arbejdstimerne til det.   
 
Når vi har Unge-Konferencerne på plads, ønsker vi at arbejde med 
samarbejdsrelationerne mellem Folkekirken og de frivillige børne- 
og ungdomsorganisationer. Hvordan kan vi styrke 
kommunikationen, og skabe større samhørighed, samarbejde og 
gensidig opmærksomhed.  
 

Dialog  
 
og  
 
erfa - udveksling 
 

Vi arbejder for erfaringsudveksling og dialog omkring unge og 
kirke, både på vores møder i Haderslev Stift og i møderne i SUK 
DK.  
 
I SUK DK arbejdes der på at formulere et nyt kommissorium.  
Det skrev vi også om i sidste årsrapport, men det er stadig aktuelt, 
da møderne sidste år var på Teams, var det et vanskeligt punkt at 
diskutere og blive enige om.  
Vi har dog fat i, at det unikke ved SUK DK er kontakten til de 
kirkelige ungdomsorganisationer, så som FDF, De grønne 
spejdere, Pigespejderne, KFUM og KFUK, IMU, KFS, mfl.  
Organisationer, som er Folkekirkelige, men som ikke ellers har 
forbindelse til den Folkekirkelige struktur og ledelse.  
Det er et perspektiv som også SUK DK’s kontaktbiskop Peter 
Fischer Møller er blevet opmærksom på.   
 

Planlagte arrangementer 
2022: 

Udvalgsmøder og Unge-konferencer. 
Der arbejdes på at gennemføre Unge-Konferencer i november 
måned. Aftalerne med skolerne skal forhandles på plads inden 
sommerferien.  
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Budget for 2022: Udvalgsmøder + div.                                                                        5.000 
 
Unge konferencer:                                                                         
2 dage med 2 konferencer var det vi søgte til sidste år 
Nu ændrer vi måske til 4 dag med 1 konference    
Honorar                                                                                      70.000 
Transport og evt. overnatning                                               10.000 
Forplejning 1500 elever á 30 kr.                                            45.000 
Rekvisitter/udstyr/PR/diverse                                               25.000       
                                                                                                  150.000 
______________________________________________________ 
I alt 2022                                                                                        155.000  
 

Budget for 2023: Udvalgsmøder + div.                                                                        5.000 
 
Studierejse for SUK udvalget:                                                      50.000 
(Vi ønsker at rejse ud for at få ny inspiration. Måske til Tyskland eller England. En tur 
til USA kunne være spændende, men det er nok urealistisk…) 

 
Unge konferencer: 
4 konferencer                                                                               150.000 
(hvis muligt for det beløb, der finder vi ud af i 2022)                                                                                                             
______________________________________________________ 
I alt 2023                                                                                        205.000 
 

Medlemmer af udvalget: Hedensted Provsti: Michael Hessellund Larsen, sognepræst. 
Vejle Provsti: Anders Michael Grønfeldt, ungdomspræst, og   
Poul Martin Langdahl (formand), sognepræst. 
Fredericia Provsti: Tina Iversen, sognepræst. 
Kolding Provsti: Benjamin Thomas König, ungdomspræst. 
Haderslev Provsti: Julie Aulkær Glöe, ungdomspræst.  
Aabenraa Provsti: Jakob Monberg Hansen (nytiltrådt jan 2022) 
Sønderborg Provsti: Tamira Mariann Jørgensen, ungdomspræst. 
Sydslesvig Provsti: Thomas Hougesen, ungdomspræst.  
KFUM og KFUK: Henrik Videbæk, udviklingskonsulent. 
FDF: Tove Bjørn Jensen, sognepræst. 
Provst for SUK Haderslev: Børge Munk, provst i Fredericia Provsti. 
 

 
Årsrapport udfærdiget af: Poul Martin Langdahl  
Dato: 30. januar 2022. 


