
REFERAT SUK-H onsdag den 17. maj 2017 
 

 Indhold Referat Ansvarlig 

1.  Valg af referent Bo Bo 

2.  Godkendelse af referat og 
dagsorden 

Ok, godkendt  

3.  BUDGET og planer Studietur  
Mødet og samtale med konfessionsløse (Berlin – Amsterdam)  
(der er ikke budgetteret med noget, men vi er velkommen til at 
søge, når vi har en konkret plan). 
 
Når vi har konkrete planer, så søger vi og får midler. Vi har sat 
datoen 21-24. Maj. Vi satser på Amsterdam, a la UP´s tur. 
 
Komite: Anders Mikael, Benjamin 
Bo se om du kan finde informationer og sende til Anders Mikael 
 
Næste UNGE -konference 
Der er nedsat et landsudvalg, og vi har igennem biskop og 
Stiftsråd søgt Kirkeministeriets Omprioriteringspulje om midler, 
til at arrangere Ungekonferencer over hele landet. Der er søgt 
3,1 mill til 10 konferencer eller det halve til 5. Konferencer. 
 
Hvis ikke bevillingen går igennem arrangerer vi vores egen 
konference i 2019. 
 

Tænk på forslag til oplægsholdere! 
 
 
Andet ? 
 
Trosoplæringskonference; Poul Martin ønsker at invitere, en 
journalist fra MR-foreningens blad til Oslo, så der kan blive et 
større kendskab til konferencen. 
Poul Martin vil undersøge muligheden for at tage afsted med 
journalisten. Der flyves om morgenen og hjemme igen om 
aftenen. 
 
 
Nordisk festival/konference for X-konfirmander,  
Det undersøges om der er en der vil og kan deltage i Nordisk 
Konference for Konfirmandundervisere i september i 
Kjøbenhavn. Det vil være optimalt af forsøge at sælge ideen der. 
Ellers må vi erkende at forholdet til konfirmander og tanken om 
et internationalt samarbejde om en konfirmandfestival – det er 
alt sammen båret af relationer. Præstens relation til 
konfirmanderne og til en evt. venskabskirke og deres præster og 
konfirmander.  
 
Ellers kunne man tænke, at det måske kunne være en idé at 
tage op for KFUM og KFUK, eller måske FDF eller lignende.  
 

 
Anders 
Mikael, 
Benjamin,  
 
 
 
 
 
 
 
Alle  
 



4.  Hjemmeside  
 

Tine og Michael fotograferes til hjemmesiden  

5.  Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Bo: orienterede om Luther i Slesvig.  
Se: https://www.youtube.com/watch?v=snlm_KpJRZ0 
 
Christina : Luther konkurrence i Sønderborg indtil videre er der 
kommet tre indslag. 
 
Landslejeren står for døren. Der bliver et telt for spejdere med 
Lejrkuller, hvor præsterne er. 
 
Anders Mikael: Reformationsdøgn i Vejle, hvor 
ungdomspræsten skal være ”Pladsmand” på et torv med øltelt 
osv. Der mangler dog penge til projektet.  
 
Der samarbejdes med Spor 18 og Ventilen og Spinderiet i Vejle 
omkring ”ensomhedens dag” og der er søgt penge fra ”Prik DK”  
og de fik 7000 kr. Der er lagt op til fra samarbejdspartnerne at 
det skal blive et halvårligt tilbagevendende arrangement. 
 
Madfællesskaberne.dk her er der også mulighed for at søge, via 
Nordea fonden. 
 
Benjamin: Novelle konkurrence omkring Luther, der er fire 
emner: 
God nok, Skam, Se mig, Kamp klar. Præmie er 5000 kr og en 
udgivelse af novellen. 
 
Biblioteket er med i projektet. 
 
Unge til Berlin til kirkedagen, 7 unge og 4 voksne. Alle unge 
mellem 18 & 23 (ikke kirkefremmede)  
 
Tine: Der er kulturuge i Frederecia, ”Luther på Volden” er 
arbejdstitlen for Trine, men konfirmationerne skal lige overstås. 
 
Mikael: Der arbejdes med at etablere bordfællesskab for yngre 
mennesker. Omkring Luthers bordtaler. 
 
Poul Martin: ”Pink Fredag” med x-konfirmanderne 
 

 
Alle 

6.  Kommende møder: 
  
  

VI ses til stiftsstævnet!  
Næste SUK møde: Onsdag 23. August kl. 10-12.39 i Stiftet 

 

7.  Evt.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snlm_KpJRZ0

