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Årsrapport for 2020 Stiftsudvalg for Unge og Kirke
Møder i løbet af 2020:

I kalenderåret 2020 har udvalget afholdt tre SUK-møder, og et
evalueringsmøde efter Viden-Tro konferencerne.
Derudover har et mindre udvalg arbejdet med konferencerne, og
de har haft en række møder.

Mål for 2020

Vores mål var at afholde Viden-Tro Konferencer på gymnasier i
seks provstier i Haderslev Stift. Der tilmeldte sig otte gymnasier
fra fem byer = fem konferencer. Vi blev bremset en del af corona
pandemien, så vi måtte gå fra fem til tre mindre konferencer. En
af konferencerne blev live-streamet, så to andre gymnasier kunne
deltage virtuelt.
Med konferencerne nåede vi ud til ca. 700 gymnasieelever, hvor
der oprindelig var tilmeldt omkring 2300 elever.
Konferencens tema var Robotteknologi og Etik.
Foredragsholderne var:
Fra DTU: Lektor Martin Mose Bentzen
Fra RUC: Cand. Scient Jens Ulrik Hansen adjunkt på institut for
mennesker og teknologi.
Christian Hjordkær, teolog, forfatter og højskolelærer på Silkeborg
Højskole.
Derudover medvirkede ”Æ teater”: To skuespillere, der med et
morsomt Quiz Show gav temaets dilemmaer kant, med umulige
og meget etisk ukorrekte spørgsmål og svar.
Det nye koncept med at afholde to konferencer i to forskellige
provstier på én dag blev afprøvet og fungerede.

og
arrangementer i årets løb:

Med materialet fra den streamede konference redigeres en film
på ca. 4 minutter, som I må glæde jer til at se på mødet den 15.
april.
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Mål for kommende år:

Vi vil gerne arbejde for at der bliver afholdt Viden-Tro
konferencer hvert år på gymnasierne i Haderslev Stift, sådan, at vi
så vidt muligt når alle gymnasieelever og på sigt også eleverne på
alle øvrige ungdomsuddannelser.
Det kunne være rigtig fint at gå efter mindst fire konferencer per
år. Altså, to konferencedage med hver to konferencer.
Sådan, at vi i snit kommer rundt på gymnasierne ca. hvert andet
år.
Da vi ryddede op og tog afsked med gymnasierne ved de sidste
konferencer, blev vi spurgt, hvilket tema vi kom med næste år!
Der kan nemt blive en forventning om, at vi kommer med en
konference til hvert studiested – hvert år!
Det siger noget om, at konferencerne bliver godt modtaget og
rammer rigtigt med form og indhold.
Det er et forventningspres, vi må leve med 
Samtidig må vi finde vores vej i det, for vi kan ikke besøge alle
gymnasier og studiesteder en gang årligt. Det ville kræve lidt mere
manpower og økonomi.
Man kunne overveje om Viden-Tro Konferencerne skulle
organiseres som et selvstændigt projekt. (måske på landsplan (?))
Tænk, hvis Folkekirken kunne have et samlet mål om at komme
ud på alle ungdomsstudiesteder, med en konference hvert andet
år!
Hvis Viden-Tro Konferencerne blev organiseret som et
selvstændigt projekt, kunne SUK udvalget få plads til at planlægge
andre nye projekter.
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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 møderne i SUK
DK.
I SUK DK arbejdes der på at formulere et nyt kommissorium. Indtil
videre har vi vedtaget at holde møder virtuelt på Teams, så
møderne bliver effektive og vi slipper for rejsetid.
Det unikke ved SUK DK er kontakten til de kirkelige
ungdomsorganisationer, så som FDF, De grønne spejdere,
Pigespejderne, KFUM og KFUK, IMU, KFS, mfl.
Organisationer, som er Folkekirkelige, men som ikke ellers har
forbindelse til den Folkekirkelige struktur og ledelse. Det er et
perspektiv som også SUK DK’s kontaktbiskop Peter Fischer Møller
er blevet opmærksom på.

Planlagte arrangementer
2021:

Udvalgsmøder og Unge-konferencer.
Vi har budgetteret med to konferencedage med hver to
konferencer, men da nogle af de tilmeldte gymnasier måtte
melde afbud i 2020 vil vi gerne forhøje budgettet til 3
konferencedage med hver to konferencer i 2021. Dels for at
kunne nå for at kunne bygge videre på de gode relationer, der er
skabt i 2020
I 2021 drømmer vi om at holder konferencer her:
Tørring Gymnasium (hvor vi i 2020 ikke fik nogen tilbagemelding
på invitationen)
Vejle, for de to gymnasier i Vejle. Evt. sammen med Tørring.
Fredericia
Kolding (hvor vi i 2020 ikke fik tilbagemelding på invitationen fra
nogle af byens to gymnasier)
Haderslev (konferencen på HAKA blev aflyst i ’20 pga. corona)
Aabenraa (fælles for det danske og det tyske gymnasium)
Sønderborg
Og Slesvig banker også på…
Hvis elever fra Tørring og Slesvig ikke skal have hver deres egen
konference, skal der evt. bruges midler til transport til et andet
gymnasie, hvor de kan deltage i konferencen. Det er nok mest
påkrævet for eleverne fra Slesvig.
Ellers der skal bruges tilsvarende midler til live-streaming.
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Budget for 2021:

Udvalgsmøder + div.
5.000
Viden-Tro konferencer, se vedlagte detaljerede budget
3 gange 2 konferencer (3 dage med 2 konferencer)
225.000
______________________________________________________
I alt 2021
230.000

Budget for 2022:

Udvalgsmøder + div.

5.000

Viden-Tro konferencer, se vedlagte detaljerede budget
2 gange 2 konferencer (2 dage med 2 konferencer)
150.000
______________________________________________________
I alt 2022
155.000
Medlemmer af udvalget:

Hedensted Provsti: Michael Hessellund Larsen, sognepræst.
Vejle Provsti: Anders Michael Grønfeldt, ungdomspræst.
Fredericia Provsti: Tina Iversen, sognepræst.
Kolding Provsti: Benjamin Thomas König, ungdomspræst.
Haderslev Provsti: Julie Aulkær Glöe, ungdomspræst, og
Poul Martin Langdahl (formand), sognepræst.
Aabenraa Provsti: - vakant
Sønderborg Provsti: Tamira Mariann Jørgensen, ungdomspræst.
Sydslesvig Provsti: Bo Nicolaisen, ungdomspræst.
KFUM og KFUK: Henrik Videbæk, udviklingskonsulent.
FDF: Tove Bjørn Jensen, sognepræst.
Provst for SUK Haderslev: Børge Munk, provst i Fredericia Provsti

Årsrapport udfærdiget af: Poul Martin Langdahl 29. januar 2021.

