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Udvalgsmøder 

Udvalget har afholdt 6 møder i 2015, og vi afholdte en unge 
konference på A.P. Møllerskolen i Slesvig.  
 
Rikke Holm er trådt ud af udvalget, da hun er blevet 
højskolelærer i stedet for ungdomspræst i Vejle.  
Poul Martin Langdahl er blevet udvalgsformand i Rikkes 
sted. Ida Krogh er trådt ind i udvalget, som repræsentant 
for Vejle Provsti, mens ungdomspræstestillingen er vakant.  

 
Mål for indeværende år 

Afholdelse af unge-konference om viden og tro i januar. 
 
Undersøge og samarbejde med biskop og stiftsråd om 
muligheder for udvikling af unge-kirke området i stiftet. 
Eventuelt bistå med inspiration i forbindelse med 
oprettelse af ungdomspræsteembeder og lignende.  
 
Fortsætte dialog og erfa-udveksling om unge og kirke i 
stiftet og på landsplan i SUK 
 
Udvalget ønsker at tage på studietur for at finde inspiration 
til området unge-kirke, som er et udfordrende område for 
folkekirken generelt og udvalgets medlemmer konkret. 
 
Udvikle samarbejde med andre nordiske lande vedr. ’post-
konfirmander’. Der opbygges netværk af kontakter i de 
nordiske lande, med kolleger, der vil arbejde med på en 
projekt for ’post-konfirmander’.  

Arrangementer i årets 
løb 

Unge-konference den 28. januar.  

Beslutninger 
 

 

 
Mål for det kommende 
år 

 
Vi ønsker fortsat at skubbe på for at få en ungdomspræst 
eller ungdomskonsulent i hvert provsti i Haderslev Stift.  

 



 
I det kommende år planlægges næste ungekonference, der 
bliver afholdt i slutningen af januar 2016. Konferencen 
afholdes på A.P. Møllerskolen i Slesvig og vil være målrettet 
ungdomsuddannelserne og vil have reformationsjubilæet 
som tema.  
 
Vi vil undersøge mulighederne for finansiering af flere 
ungekonferencer. Hver ungekonference har et budget på 
ca. kr. 200.000. Målet kunne være en konference hvert år, 
eventuelt på skift i den sydlige og i den nordlige ende af 
stiftet.  
 
I samarbejde med KFUM og KFUK arbejdes der videre med 
et nordisk projekt for ’post-konfirmander’. Der skal søges 
fonde i EU, for at finde en økonomisk ramme og om muligt 
en finansiering af en projektmedarbejder og et fælles 
nordisk planlægningsmøde.  
 
Overveje og undersøge mulighederne for at kopiere 
Trosoplæringskonferencen i Norge, til en tilsvarende 
konference i Danmark. Ganske enkelt: At samle alle, der på 
en eller anden måde er engageret i undervisning og 
aktiviteter i Folkekirken til en stor fælles konference.  
Med alle tænkes på: Alle lige fra frivillige og ansatte til 
uddannelsesinstitutioner, foreninger, forlag og 
forretningsdrivende, der har med kirkeligt arbejde og den 
kirkelige undervisning at gøre.  
 
Arbejde på af få oversat et nyt norsk konfirmandmateriale 
”Nøkler til livet” til dansk, og afholde en fagdag i 
forbindelse med udgivelsen af materialet på dansk.  
Aftalen med forfatteren Jan Christian Kielland fra KFUK & 
KFUM i Oslo, er arrangeret, - både hvad angår oversættelse 
og foredrag på en kommende fagdag.  
 
Vi vil fortsætte dialog og erfa-udveksling om unge og kirke i 
stiftet og på landsplan i SUK DK. 
 



 
Budget for 2016 
 

 
Kørsel vedr. nordisk samarbejde                                     10.000  
Udvalgsmøder + div.                                                            5.000 
Studietur                                                                              50.000 
I alt 2016                                                                              65.000 
 

 
Budget for 2017 
 
 
 

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

 
Medlemmer af SUK 
udvalget 

 
Anne-Mette Damkjær Larsen  
Benjamin Thomas König  
Henrik Videbæk 
Iben Munkgaard Davids  
Michael Hessellund Larsen  
Thomas Hougesen 
Tine Schmidt Lorenzen  
Ida Krogh  
Christina Holm Egelund (næstformand) 
Poul Martin Langdahl (formand). 
 

 
Årsrapporten er udfærdiget af:  

Poul Martin Langdahl 
19. november 2015 


