
Møde i SUK-udvalget d. 3. november 2021 
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), Tamira Mariann Jørgensen (Sønderborg Provsti), Julie Aulkær Glöe 

(Studenterpræst Haderslev Domprovsti) og Marianne M. Mølbæk (koordinator). 

Afbud fra Tina Iversen (Fredericia Provsti) og Thomas Hougesen (Sydslesvig) 

1. Valg af referent:  

Tove Bjørn Jensen 

 

2. Viden-Tro konferencerne 

Bemanding til de enkelte konferencer: 

 

18. november kl. 8-11.30 (Rosborg): Vært: Tove (Desuden: Poul Martin, Benjamin og Tamira 

Mariann). NB! Hvis man kommer i bil, skal bilens registreringsnummeret sendes til Marianne 

Mølbæk. 

18. november kl. 12.15-15.45 (Tørring): Vært: Janus Kirk Faaborg (Michael kontakter) (Desuden: 

Benjamin, Tina, Tove, Marianne, Henrik, Michael og Poul Martin) 

Janus indbydes til at deltage i Rosborg, så han kan se, hvordan det kører. 

 

23. november kl. 8-11.30 (Sønderborg): Vært: Tamira Mariann (Desuden Julie, Marianne og Poul 

Martin) 

23. november kl. 12.15-15.45 (Aabenraa): Vært: Anders Michael (Desuden Julie, Marianne og Poul 

Martin. Måske Henrik) 

 

24. november kl. 8-11.30 (Haderslev): Vært: Julie (Desuden: Benjamin, Tamira Mariann, Marianne 

og Poul Martin) 

24. november kl. 12.15-15.45 (Fredericia): Vært: Tina (Desuden: Benjamin, Julie, Marianne og Poul 

Martin) 

 

Logistik, opgaver mv 

 

Opgaver på dagen: Vært, 2 mikrofonholdere til debatten, en til at passe slido (Poul Martin), 2 til at 

lave en kort video-evaluering (Poul Martin og Marianne). 

 

Udvalgsmedlemmer på dagen hjælper med at modtage eleverne og uddele hjerner/hjerter og evt. 

forplejning ved ankomsten. I den lange pause hjælpes med at uddele mad samt at tale med eleverne 

og/eller lytte til om de taler videre om noget af konferencens indhold. 

 

Marianne medbringer key-hangers til udvalget.  

 

Mikrofoner: For hvert gymnasium skal der bruges 3 headsets og 3 håndholdte mikrofoner 

 

Marianne indkøber gaver (chokolade til lærerværelset) til hvert gymnasium. 

 

3. Fællesmøde med stiftsudvalg og Stiftsråd. Hvem deltager? 

Henrik deltager til kl. 18.30 og holder ”elevatortalen”. Benjamin deltager i hele mødet.  

 

4. SUKs workshop på Stiftsdagen den 19. marts – er der er enighed om at gentage det planlagte til i 

år? (”Spørg mig om alt – paneldebat med unge”) 



Vi gentager workshoppen. Varighed 1 time kl. ca. 14-15. Anders Michael, Henrik, Benjamin og 

Tamira Mariann undersøger, om de unge, som blev spurgt sidste gang, stadig vil være med, eller om 

de kan finde nogle andre. ”Honoraret” er en boggave. Henrik er ordstyrer.  

 

5. SUK Danmark. PM orienterer blandt andet om Himmelske Dage i Roskilde 

Biskoppen i Roskilde er blevet tilknyttet SUK-udvalget. Samtalerne i SUK Danmark har meget drejet 

sig om ”Himmelske Dage” i Roskilde. Der er en drøm om at lave en minikonference, men det vides 

pt. ikke, om det bliver til noget. 

Der afholdes ”fordybelsesweekend” d. 14.-15. januar på Houens Odde. Poul Martin sender 

indbydelsen videre, når han modtager den. 

Lørdag 22. januar er der ”krydsfelt” i Viborg Stift. Poul Martin sender indbydelsen videre, når han 

modtager den. 

 

6. Bordet rundt. Hvad sker der hos dig lige nu 

Benjamin: Tingene skal lige i gang igen efter Corona. Nogle modtager ham som om, han er helt ny. 

Har fundet ud af, at han gerne må kalde sig ”studenterpræst” på SDU’s hjemmeside. Har haft en 

”ugevandring” med unge. Det gik godt og kan godt gentages. 

 

Tove: FDF holder landslejr d. 6.-15. juli. Tove sidder i forkyndelsesudvalget for landslejren og har 

bl.a. ansvaret for at finde lejrpræster. P.t. mangler der præster, så hvis nogen fra udvalget har lyst til 

at tage med, må de gerne kontakte Tove. På landsplan arbejder FDF for at oprette nye kredse og at 

knytte dem tættere til sognene. 

 

Anders Michael: Der er gang i tre sorggrupper, og ”Den lave højskole” er kommet i gang igen. 

Desuden er der gang i gruppen for unge mødre. Til gengæld er ”gassen gået lidt af” 

studenterpræstedelen. I november er Anders Michael involveret i ”konfirmandevent” i Vejle Provsti. 

 

Poul Martin: ”Konfirmandlommefilm” er kommet i gang igen. Et antal konfirmandhold får udleveret 

en iPad og skal så lave en ”lommefilm” ud fra bestemte temaer. Af de færdige lommefilm kåres en 

vinder i forbindelse med en ”Church-explorer-gudstjeneste” i Domkirken onsdag d. 30. marts kl. 19 i 

Domkirken – alle er velkomne.  

En planlagt ”ridderdag” for 3.-4. klasse måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning. 

 

Henrik: Nogle ting er gået ned under Corona, men samtidigt er der startet nye ting op, bl.a. koret 

”Fællesklang”, som øver i Nørremarkskirken i Vejle. Koret er for de 17-35-årige og er uden 

optagelsesprøve. Der er tilknyttet en lønnet korleder, og en frivillig styregruppe. Desuden er der 

gang i børnehøjskole for 8-12-årige Haderslev og noget tilsvarende starter i Kolding til marts. 

Konceptet består af aktivitet, madlavning og fællesspisning. Forløbene kører som ”kurser”, som man 

kan tilmelde sig. 

 

Tamira Mariann: Har en velfungerende sorggruppe for unge. Forsøger at starte en ny sorggruppe op 

for unge, der har mistet forældre til selvmord. Før Corona forsøgte Tamira Mariann sig med film – og 

brætspilsaftner, men det er døet ud under Corona. En udfordring er, at provsten er sygemeldt, så 

Tamira Mariann har manglet en leder og noget sparring. Der er planer om at lave ”Mord på slottet” 

for konfirmander på Sønderborg Slot. 

 

7. Kommende møder 

Evalueringsmøde for gymnasiekonferencerne torsdag d. 2. december kl. 10-12 med brunch/frokost. 

Vi mødes på Tobbers Madbar, Klostergade 27b, 6000 Kolding. Benjamin bestiller bord til 10-12 pers. 

 

8. Evt.  

Benjamin foreslog, at vi forsøger at genoplive det nordiske kirkenetværk for unge.  

 


