
Dagsorden SUK-H onsdag den 8. september 2016 kl. 10.00-12.30  
på Haderslev Stift, Ribe Landevej 
 

 Indhold Referat Ansvarlig 

1.  Valg af referent 
 

Henrik   

2.  Godkendelse af 
referat og 
dagsorden 

Godkendt!  

3.  Event 2017  
 
UNGE 
KONFERENCE 
 
25. januar 2017  
 
A.P. 
Møllerskolen. 
 

Status. 
 
Budget: 
Budgettet bliver hævet, fordi vi nu regner med 1100 deltagende. 40.000 er 
kommet ind på ansøgninger.  
Der er stillet 100.000 i garanti. Så der er noget at gøre med, men der skal 
søges flere penge. Det ser positivt ud! Vi kan sove roligt om natten. 
Respekt til Ida og co.! 
 
Tilbagemelding på indbydelser til gymnasierne: 
Der er kommet en del tilmeldinger fra Sønderborg, Vejle, Aabenraa, 
Fredericia, A.P Møller skolen m.fl. Kolding melder ikke noget tilbage… 
 
Unge Konference med Mickey Gjerris og Johan Olsen: 
De glæder sig! Johan Olsen tager 3 bandmedlemmer med. Vi skal snart 
have noget materiale fra de to. Næste møde d. 20. september. 
 
Forventning om, at alle deltager fra SUK. Vi spiser sammen bagefter i sted i 
området. Thomas finder et godt sted.  
Thomas har allerede købt nogle gaver til en konkurrence.  
Poul Martin er ny toastmaster.  
 
Vi reserverer rækker til bestemte skoler, så når man skal vende sig om og 
snakke med nogle fra en anden skole.  
 
Ny SUK t-shirt med tro og viden. Iben er specielt udvalgt t-shirt udvalget.   
 
Logistik på dagen:  
Overvejelse: at inddele skolerne på faste pladser, så emner kan diskuteres 
på tværs af skolerne? 

Christina, 
Anders 
Michael, 
Thomas,  

4.  Trosoplærings 
konference i Oslo 

Sidste nyt 
Poul Martin, Tine og Kirsten Vad (sognemedhjælper Fredericia) tager til 
Oslo og besøger trosoplæringskonferencen med henblik på at arbejde på 
at lave noget lignende i Danmark.  
Målet kunne være at lave en konference på Nyborg Strand, hvor man 
indbyder sognehjælper, kirketjener, præster m.fl. Organisationer, forlag 
m.fl. har mulighed for at byde ind på stande.  
I Norge er der 2000 deltagere. Startede med 500. Måske kunne det være i 
2018.  

Tine og PM 

5.  Studietur  
 

Udsat til 2018.  
Udvalg: Social begivenhed i år for SUK Haderslev?  
Bo og Thomas.  
Tanker om mål for studietur: Leicester? 
Se mere på: www.stphilipscentre.co.uk. Alle kigger siden igennem inden 
næste møde, så vi klar til at lave et oplæg omkring, hvad vi gerne vil have 

 
 
 
Henrik ved 
måske noget 

http://www.stphilipscentre.co.uk/


ud af det.  
St. Philips Center – Leicester. Study and Engagement in a multifaith society.  

6.  Hjemmeside  Birthe vil gerne tage fotos af SUK-udvalget.  

7.  Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Thomas: har været på konference. Havde tre unge med til at fortælle om 
ungdomsarbejdet. Det virkede hammer godt!  
Christina: arbejder på at få din-tro-min-tro til Sønderborg. Laver et 
samarbejde med en rollespilsgruppe fra EPOS. Er ved at finde nye folk til 
samarbejde.  
Anders: i gang med en sorggruppe. Har fået kontortid på Rosborg om 
fredagen… Church chill er ved at starte op. Arbejder fortsat på et Anders 
Stjernholm arrangement. 
Henrik: skal være med til at nytænke kirkepiloterne, prøver at få KFUM og 
KFUK’s børnefestival til Haderslev Stort event med 1600 deltagere. Er i 
gang med at starte en børne- og bedsteforældrelejr op.  
Iben:  Har været i Trondhjem. Har mødt gadepræsten og oplevet en meget 
åben kirke. De er meget gode til at involvere konfirmanderne i det 
diakonale arbejde. Oplevede stærkt engagement blandt de unge.  
Iben går ud af SUK-udvalget efter aftale med provsten, da hun har fået en 
række andre arbejdsopgaver. Trapper ned og regner med at konferencen 
bliver det sidste.  
Poul Martin: har startet nye konfirmandhold op. Præsten PM har 
samarbejdet med i Sverige flytter til Montrup. I Hoptrup er der lige 
kommet penge til at bygge et sognehus.  
Benjamin: er lige blevet forlænget. Det var egentlig en 4-års stilling. Café 
Kluns kører godt – massere af liv til kulturnatten med filmklub, DIY, 
samtalesalon m.m. Har lige fået en alkoholbevilling.  
Er ved at lave en natkirkekoncept for unge som kan tages med videre fra 
sted til sted. Laver u-chatten sammen med Anders og nogle andre 
ungdomspræster. Det handler om tro og liv og der er   

Alle 

8.  Kommende 
møder:   
  

 
Onsdag den 30. november kl. 10-12.30  
 

 

9.  Evt. Tip fra Benjamin: tjek FUV-kalender. Godt samtalearrangement.   

 


