
REFERAT af SUK Haderslev møde den 20. november ’18 i HOPTRUP KIRKEHUS 
  

 Indhold Referat Ansv 

1 Valg af 
referent 

PM  

2 Godkendelse 
af referat og 
dagsorden 

Ingen tilføjelser Alle 

3 SUK udvalget Endnu ikke noget nyt fra Sønderborg / Fredericia, der lige nu ikke er repræsenteret 
i SUK 

 

4 Studietur  
  

Evaluering og endelig formulering af rapport med oplevelser fra turen til 
Amsterdam. 
PM samler rapporten og sender den ud til godkendelse.  

 
Alle 

5 Unge 
Konference 

Onsdag den 23. Januar ’19 i Slesvig.  
 
Hvor mange er tilmeldt?  
Lige nu: 400 elever og 300 fra A.P. Møllerskolen i alt 700.  
 
Arbejdet med denne ungekonference viser i al sin tydelighed, at vi mangler en 
sekretær til at stå for kontakten til gymnasierne! 
Ved sidste konference var det Ida fra ungdomspræsteriet i Vejle, der påtog sig 
denne opgave. Der er ingen af os præster i SUK udvalget, der på sigt har den 
fornødne tid til at gøre dette arbejde. Det er et problem, der skal gøres noget ved, 
når kommende konferencer skal planlægges. 
 
Der skal skrives til nøglepersoner og fagpersoner på gymnasierne, for det er vejen 
til at få dem i tale.  
 
Opgave til alle i SUK udvalget:  
Gå ind på det lokale gymnasies hjemmeside og find mailadresse på 
pædagogiskleder, religionslærere og fysiklærere = det er nøglepersoner, som 
indbydelsen skal sendes til. Giv besked til Poul Martin med mailadresse på 
kontaktpersonerne.   
Poul Martin koordinere med Bo i forhold til hvilke skoler og klasser der allerede er 
tilmeldt.  
 
Ved næste konference skal vi have en sekretær!!! 
 
Poul Martin retter pressemeddelelsen til! 
 
Logistik på dagen:  
Lyd, projektor, skærm mv. Bo har den lokale kontakt.  
Busser: Thomas har kontakt til busser, sidste tilmelding i dec. 
Navneskilte: Bo og PM sender navne videre til Stiftet der printer ud. 
Roll up’s: Thomas/ Bo har kontakt til trykkeri.   
T-shirts: I stedet for T-shirts med teksten SUK skal vi have T-Shirts med 
Folkekirkens LOGO på! PM shopper i 55 grader Nord. 
 
Konkurrence: Konkurrencen må ikke virke tombolaagtig! og må ikke tage for lang 
tid.  
Ved kommende konferencer kunne vi overveje en konkurrence sammen med 
tilmeldingen. Præmien kunne være et beløb til klassen. Eller det kunne være ”ta 
foredragsholderen med hjem” – så foredragsholderen kan holde et foredrag for 
klassen / gymnasiet. 
 

 
Alle 



Årets konkurrence: Tag et konferencebillede med mindst fem glade personer på, 
evt. med tema: Tilfældigheder eller andet benspænd.  
Henrik siger: Det finder jeg ud af! Billedet skal sendes til Instagram 
#TROOGVIDEN19 Der laves et powerpoint slide, der sættes op inden pausen. 
 
Præmie: Goodiebag som kan deles i bussen på vej hjem.  
Der indkøbes 3 goodie bags á 1000,- kr.  

6 SUK 
Danmark 

Der er først møde i SUK DK fredag den 18. januar  PM 

7 Kort nyt og  
Erfa-
udveksling 
 

Michael:  
Har været på studietur med provstiet til den Anglikanske kirke i England, kirken 
uden medlemmer. 
Vi havde en spontan brainstorm fordi Michael manglede en idé til 
spaghettigudstjeneste.  
Henrik:  
Gang i SOS - Spil og Snak! Hver anden onsdag. 10-12 deltagere. Når den nye 
ungdomspræst i Haderslev kommer, bliver hun indbudt. Overvejelse om at lave 
Talk's i forbindelse med SOS arrangementerne. 
Besøg af 19 unge fra Norge, TenSing musikere.  
Det er på tale at de vil komme igen hvert år; Eventuelt som en event ved 
konfirmand træf på en efterskole.  
Anders Michael:  
AM's hoved er som den der emoji med eksploderet hoved. Alt for meget arbejde, 
der spænder meget bredt. Konfirmand stjerneløb på tre dage.  
"Den lave Højskole" i bygningen i Vejle, forenings hus, danner rammer. AM har fået 
samlet en 1/4 mil. Aldersgrænse: 15-25. Foredrag som fører til workshops i fire 
forskellige retninger. Mødes en gang i måneden. Morten DD, naturvejleder 
kommer og holder foredrag. Drømmer om at Mø vil komme. evt. Anders Lund 
Madsen. 
Med i wonderfull days i uge 28 på Blåkilde Efterskole, KFUM og KFUKs 
ungdomsfestival. 
Mai-Britt:  
Har samme emoji hat på som Anders Michael! 
Brætspilklubben er ramt af vejarbejde... der er ikke rigtig nogen adgangsforhold til 
Nygadehuset.  
Undervist på sosu skolen. Mangler et sted for der er langt til Varnæs!  
Har sammen med sinde konfirmander været på besøg i venskabsmenigheden på 
Nørrebro. 
Vil gerne høre mere om  wonderfull days i uge 28 på Blåkilde Efterskole, KFUM og 
KFUKs ungdomsfestival. 
Benjamin: 
Laver en konfirmand event. Laver events med elektronisk musik. 
Opsøgende arbejde med Kolding Kommune en gang i ugen. 
Med i wonderfull days i uge 28 på Blåkilde Efterskole, KFUM og KFUKs 
ungdomsfestival. 
Poul Martin:  
Er bl.a. i gang med en ny sæson af Konfirmandlommefilm og Church Explorer.  

 
Alle 

8 Kommende 
møder:  

Næste møde er: Tirsdag den 26. februar kl. 10-13.  
 
Deltagere på Ungekonferencen: Alle kommer! 
Vi ses på A.P.Møller Skolen onsdag den 23. januar kl. ? 
Klokkeslettet kommer, når vi nøjagtig ved hvor mange opgaver der skal løses inden 
konferencen starter. 
Udvalget hiver fat i dig med konkrete opgaver efter behov! 
 

 

 


