
Årsrapport for 2016 
 

SUK, Stiftsudvalg Unge og Kirke Haderslev Stift 
 
Møder i løbet af 2016: Udvalget har afholdt seks møder i kalenderåret 2016 

 
Mål for 2016: I 2016 har vi brugt meget tid og energi på planlægningen af Unge 

Konferencen, der blev afholdt den 25. januar 2017.  
 
Den nu veloverståede konference var godt nok i dette kalenderår, 
men vi er nødt til lige at omtale den, for det var en stor succes.  
Konferencens tema blev: Viden & Tro. Klima, Etik og Religion. Med 
foredrag ved: Mickey Gjerris og Johan Olsen og med deltagelse af 
godt 1100 gymnasieelever fra hele Haderslev Stift. 
 

Arrangementer i årets 
løb: 

Vi har ikke haft særlige arrangementer ud over planlægningsmøder 
i forbindelse med konferencen. 
 

Større beslutninger: - 
 

  
 
Mål for kommende år: 

 
Unge Konference. 
Vi ønsker at lave en ny Unge Konference om 2 år, i 2019.  
Måske som en mini festival i 2 dage i august/september, på de 
åbne arealer omkring A.P. Møllerskolen i Slesvig. 
Vi oplever det som meget meningsfyldt med Unge Konference for 
gymnasieelever. Vi har fundet en form, hvor aktuelt og fagligt 
indhold kombineres med musik, der passer til målgruppen.  
Gymnasieeleverne får på forhånd tekster fra foredragsholderne, 
sådan at det højaktuelle emne og indhold bliver en del af deres 
pensum til eksamen. Det er medvirkende til, at eleverne er meget 
fokuserede og engagerede i konferencens tema.   
 
Eneste fejl ved Unge Konferencen er, at Haderslev Stift er det 
eneste stift i landet, der har sådan et arrangement med 
gymnasieelever som målgruppe.  
Det burde være i alle landets stifter, og det burde være hvert år. 
 



 
Trosoplæringskonference. 
Vi var tre, der rejste til trosoplæringskonferencen i Oslo den 19. 
oktober. Vi ønsker at arbejde for at lave en tilsvarende konference 
i Danmark. Helt enkelt: Samle alle, der i Folkekirken har den 
mindste berøring med kirkelig undervisning, og lave en 
konferencedag med deling af erfaringer, idéer og nye materialer, 
og opleve kollegaskab på tværs af alle faggrupper i Folkekirken. 
I SUK DK forsøger vi at samle et landsudvalg, sådan at vi måske 
kunne lave en dansk trosoplæringskonference i 2018.  
Blandt vores præstekolleger har vi i SUK udvalget opdaget, at det 
kan være lidt kontroversielt at kalde det for en 
”trosoplæringskonference”. Derfor har jeg (Poul Martin) skrevet en 
artikel til præsteforeningens blad, for at fortælle om konferencen 
og for at tage diskussionen op om emnet. Artiklen kommer 
formentlig i bladet i februar måned. Når vi ser hvordan den bliver 
modtaget, er det tanken også at skrive i 
Menighedsrådsforeningens Blad, for at skabe opmærksomhed 
omkring tankerne om en trosoplæringskonference.  
Så, altså: der er startet en proces, og det går måske ikke hurtigt, 
men vi tror på, at en trosoplæringskonference er en rigtig god idé, 
og håber at det måske er muligt i 2018. 
 
Studietur for udvalget. 
I SUK Haderslev udvalget drømmer vi om at komme afsted 
sammen på en studietur, evt. i 2018. Vi har et underudvalg, der 
arbejder på planerne. Lige nu arbejdes med muligheden for at 
rejse til Sct. Phillips Center i Leicester, England.  (Study and 
Engagement in a multifaith society). 
 
Nordisk samarbejde omkring ”post-konfirmander”.  
Vi har fortsat et konfirmandsamarbejde med konfirmander fra 
Kumla i Sverige. Og idéen om en nordisk unge festival ligger stadig 
i projektmappen. Idéen er måske trådt lidt i baggrunden på grund 
af andre projekter, og fordi det har været vanskeligt at finde et 
forum, hvor nordiske præster møder hinanden.  
Vi håber på, at en eller måske et par stykker kan deltage i 
Konference for nordiske Konfirmandledere den 12.-14. september 
i København. Der er en oplagt mulighed for at tale med nordiske 
kolleger om idéen.  
 



Dialog og erfa-udveksling. 
Vi arbejder for erfaringsudveksling og dialog omkring unge og 
kirke, både på vores møder i Haderslev Stift og i landsmøderne i 
SUK DK. Desværre er SUK udvalgene ikke nær så etablerede og 
organiserede i de øvrige stifter.  
 

Planlagte arrangementer 
2017: 

I 2017 har vi ikke planlagt nogen særlige arrangementer, udover 
vores udvalgsmøder. 
 

Budget for 2017: Kørsel vedr. nordisk samarbejde                                                  10.000 
Udvalgsmøder + div.                                                                         5.000 
Ungekonference (underskudsgaranti)                                         50.000                                                                                
______________________________________________________ 
I alt 2017                                                                                           65.000 
 

Budget for 2018: Kørsel vedr. nordisk samarbejde                                                 10.000 
Udvalgsmøder + div.                                                                         5.000 
Studietur (evt.)                                                                                60.000 
______________________________________________________ 
I alt 2017                                                                                          75.000 
 

  

 
Medlemmer af udvalget: 

 
Anne-Mette Damkjær Larsen, sognepræst i Aabenraa Provsti  
Benjamin Thomas König, ungdomspræst i Kolding Provsti  
Henrik Videbæk, udviklingskonsulent i KFUM og KFUK 
Michael Hessellund Larsen, sognepræst i Hedensted Provsti  
Thomas Hougesen, børne og unge- konsulent i Sydslesvig  
Tine Schmidt Lorenzen, sognepræst i Fredericia Provsti   
Anders Michael Grønfeldt, ungdomspræst i Vejle Provsti  
Børge Munk, provst i Fredericia Provsti 
Christina Holm Egelund (næstformand), ungdomspræst i 
Sønderborg Provsti 
Poul Martin Langdahl (formand), sognepræst i Haderslev 
Domprovsti 
 
 

 
Årsrapport udfærdiget af: 
Poul Martin Langdahl 
31. januar 2017. 


