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Årsrapport for 2017 
 

SUK, Stiftsudvalg Unge og Kirke Haderslev Stift 
 
 
Møder i løbet af 
2017: 

 
Udvalget har afholdt seks møder i kalenderåret 2017 

 
 
Mål for 2018: 

 
Der arbejdes på Unge Konferencen ’19, som nævnt nedenfor.  
 
Vi planlægger en studietur for udvalget til Amsterdam den 21.-23. 
maj. Der planlægges besøg hos blandt andet: 
- Pop Up Kerk ved Rikke Voorberg 
- YMCA og andre kirkelige foreninger, der arbejder med og lykkedes 
godt med involvering af frivillige. 
- Church of fuck-ups. 
 

 
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. 
Der planlægges unge konference på A.P. Møllerskolen i Slesvig i 
januar ’19. 
Vi har lavet aftale med A.P. Møllerskolen om at afholde konferencen 
der, da de igen tilbyder sportshal og medarbejdere til al det 
logistiske.  
Aftaler med foredragsholdere er endnu ikke på plads. 
Vi har haft møder med kolleger i Århus, der ønsker at afholde en 
tilsvarende konference i Musikhuset i Århus. På trods af, at vi 
formentlig ikke vil have de samme foredragsholdere, er der tanker 
om at lave fælles PR materiale; plakater, flyers, t-shirts mv.  
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Trosoplæringskonference. 
Igen i år har jeg (Poul Martin) besøgt Trosoplæringskonferencen, som 
Den norske Kirke afholder hvert år i oktober måned.  
I år mødtes jeg med tre deltagere fra Viborg Stift og med Michael 
Thomsen, sognepræst i Skævinge, Helsingør Stift og formand for 
bestyrelsen i DFS Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.  
Vi talte om mulighederne for at lave en tilsvarende konference for 
Folkekirken i Danmark.  
Siden jeg var afsted første gang, for tre år siden, har det undret mig 
meget, at jeg har haft vanskeligt ved at finde kolleger eller andet 
godtfolk, som kunne tænke sig at brænde med på idéen at arrangere 
en tilsvarende konference i Danmark.  
Indtil det slog mig, at der er nogle væsentlige forskelle på Den norske 
Kirke og Den danske Folkekirke.  
Den norske Kirke er adskilt fra Staten, hvilket gør, at det på en helt 
anden måde bliver naturligt at søge efter det fælles. Det er netop den 
oplevelse, der kan virke så betagende og inspirerende, at man samler 
alle faggrupper og frivillige organisationer og man er kollegiale 
omkring det, at vi vil jo i grunden det samme… - kirkens forkyndelse. 
I vores Folkekirke er der generelt en anden stemning. Vi søger ikke 
efter det fælles. Det, der alt for ofte præger Folkekirken er, at 
kolleger søger at positionere sig overfor hinanden og overfor andre 
kirker. Vi søger forskellene og nogle gange kommer vi endda til at 
konkurrere med os selv, for at fremhæve en bestemt position, 
indenfor Folkekirkens brede rammer.  
Jeg ved ikke om denne betragtning er helt rigtig eller om den er lidt 
karikeret. Jeg er heller ikke rigtig klar over om denne betragtning er 
udtryk for om vi, i Folkekirken, på dette punkt er 20 år bagud i 
forhold til Den norske Kirke… (eller måske 10 år foran). 
 
I hvert fald er jeg kommet til den konklusion, at en eventuel 
”trosoplæringskonference” i Folkekirken ikke skal arrangeres i SUK 
regi. Sådan et projekt kunne og burde måske ligge hos FUV.  
Dem skriver jeg en epistel til om konferenceoplevelserne.  
 
Tidligere har vi i vores budget haft et årligt beløb på kr. 10.000 til 
’nordisk samarbejde’. Det punkt i budgettet forudser jeg, at vi ikke får 
brug for, så det beløb kunne overgå til vores store, tilbagevendende 
og vellykkede projekt: ”Unge Konference” for gymnasieelever.    
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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. Det er et tilbage vendende punkt, som vi forsøger at 
tage op i SUK DK regi. SUK udvalgene i de øvrige stifter burde også 
være egentlige stiftsudvalg. Vi vil tage det op med den biskop, der 
formentlig bliver SUK DK’s kontaktbiskop efter at Steen Skovsgaard er 
gået af.  
 

 
Planlagte 
arrangementer 2018: 

 
Den 21. til 23. maj tager vi på studietur til Amsterdam, som omtalt 
ovenfor. 
 

 
Budget for 2018: 

 
Kørsel vedr. nordisk samarbejde                                                  10.000 
Udvalgsmøder + div.                                                                         5.000 
Bevilling til studietur efter ansøgning                                          42.000                                                                       
______________________________________________________ 
I alt 2018                                                                                           57.000 
 

 
Budget for 2019: 

 
Udvalgsmøder + div.                                                                        5.000 
Unge Konference (underskudsgaranti)                                     110.000 
______________________________________________________ 
I alt 2019                                                                                        115.000 
 
Kommentar: Det er et stort arbejde at lave fundraising til Unge 
Konferencen, og nu bliver der en tilsvarende konference i Århus i den 
samme uge som vores i Slesvig. I arbejdsgruppen i Århus vil de søge 
mange af de samme fonde, som vi plejer at få støtte fra, så vi må 
forudse at vi kommer til at dele udbyttet med Århus.  
Derfor har vi i budgettet for ’19, hævet beløbet til 110.000.  
 

 
Medlemmer af 
udvalget: 

 
Mai-Britt Knudsen, ungdoms- og sognepræst i Aabenraa Provsti  
Benjamin Thomas König, ungdomspræst i Kolding Provsti  
Henrik Videbæk, udviklingskonsulent i KFUM og KFUK 
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Michael Hessellund Larsen, sognepræst i Hedensted Provsti  
Bo Nicolaisen, 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), ungdoms- og sognepræst i Sønderborg Provsti 
Poul Martin Langdahl  
(formand), sognepræst i Haderslev Domprovsti 
 

 
Årsrapport udfærdiget af: 
Poul Martin Langdahl 
31. januar 2018. 


