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REFERAT af SUK Haderslev møde tirsdag den 26. februar  
 
Tilstede: Bo Nicolaisen, Henrik Videbæk, Michael Hessellund Larsen, Mai-Britt Josephsen Knudsen, Julie 
Aulkær Andersen, Poul Martin Langdahl. 
Afbud: Benjamin Thomas König (hvor var du???), Thomas Hougesen, Anders Michael Raaby Grønfeldt, Tine 
Højlund Lorenzen, Børge Munk Povlsen, Tamira Mariann Jørgensen. 
 

 Indhold Referat Ansv 

1 Valg af referent PM skriver referat, som kommer på mail og kan rettes til med tilføjelse af 
mødets deltagere. 

 

2 Godkendelse af 
referat og 
dagsorden 

Tilføjelse: Pkt. 8: Overvejelser om studietur til Aalborg. Alle 

3 SUK udvalget Velkommen til Julie!  
Der er ny ungdomspræst i Sønderborg. Vi byder Tamira velkommen i SUK 
udvalget.   
Vi skal have opdateret stiftets hjemmeside, med medlemmer og billeder af 
medlemmerne.  
 

 

4 Studieturs 
rapport og 
årsrapport  
  

Kommentarer til rapporterne. 
 
Vi skal mødes med biskop og stiftsråd den 10. april kl. 11.45-12.30. På mødet 
vil der blive mulighed for at kommentere rapporterne.   
Bo, Mai-Britt, Julie og PM deltager i mødet.  
 
På mødet skal vi tale om: 

- Muligheder for at afholde flere unge-konferencer. Jfr. Evalueringen 
nedenfor 

- Hvordan får vi timer og tid til det store arbejde med flere konferencer?  
Kan vi få ungdomspræstetimer til opgaverne, eller kan vi få 
sekretærhjælp for at få visionerne til at hænge sammen med 
virkeligheden. 

 

 
Alle 

5 Unge 
Konference 

Evaluering af unge-konferencen onsdag den 23. januar ’19 i Slesvig.  
  
Det var en god konference, men noget var lidt anderledes, end vi plejer.  
Foredragsholdere: kendis eller ej? 
Tidligere har vi haft kendisser på som foredragsholdere, i år vægtede vi at det 
skulle være fagpersoner som vi vurderede kunne sige noget relevant og mere 
målrettet de unge.  
Kendisserne er dyre, mens årets foredragsholdere gør at økonomien hænger 
sammen.  
Både professor Anders Søndberg Sørensen og højskolelærer Christian 
Hjordkær var inde på at de ikke kunne / måtte sige nej til indbydelsen som 
foredragsholder, for både Niels Bohr Instituttet og Silkeborg Højskole så 
anledningen at de skulle tale for ca. 1000 unge som en reklamesøjle for deres 
læresteder.  
Kendisserne havde måske større erfaring i at lave ’ping-pong’ med den 
modpart foredragsholderen, og det var årets foredragsholdere nok ikke, derfor 
kunne vi have overvejet at have en ordstyrer en konferencier. 
Konferencier? 
En konferencier kunne have hjulpet med at få diskussionen og temaerne til at 
hænge mere sammen, og kunne have været med til at trække spørgsmål og 
samtale i den ’rigtige’ retning.  

 
Alle 
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PM forsøgte til sidst, at få en synsvinkel ind, som kunne pege på hvor vi kan 
finde ’medicinen’ mod angst og utilstrækkelighed, som ellers kom til at fremstå 
som en meget eksistentiel menneskelig tilstand.  
Musik i frokostpausen 
Musikken i frokostpausen var meget vellykket, og var med til at sætte en 
fantastisk stemning i den smukke aula.  
Sandwich’erne   
Nogle mente at sandwichene var noget tyske i stilen, i indholdet. Det kan jo 
overvejes til næste gang. 
Konkurrence:  
Egentlig havde vi besluttet, at en eventuel konkurrence skulle have fokus på 
’konference stemningen’, f.eks. ved at eleverne skulle tage billeder og uploade 
billeder og vi kunne præmiere det bedste billede. Men vi vurderede, at det 
ikke kunne gennemføres, da mobildækningen i Slesvig ikke kunne bære det.  
Vi besluttede derfor at gennemføre konkurrencen, sådan som vi gjorde, 
selvom det ikke helt svarede til beslutningen på sidste SUK møde.  
Pointen med konkurrencen blev en motivationsfaktor. Eleverne vidste alle at 
hvis de var tilmeldt konferencen og hvis de deltog i dagens program, havde de 
muligheden for at vinde en mobil. Derfor syntes vi ikke, at tombola stemningen 
var så fremherskende.  
Kommende konferencer: Fordele / ulemper ved store / små konferencer:  
Der er stor værdi i at eleverne fra Sydslesvig møder elever fra Jylland.  
Men den store konferencen i Slesvig er dyr, fordi vi skal bruge ca. 100.000 kr. 
på bustransport af elever oppe fra Jylland. Men det har en god effekt at samle 
så mange elever. 
Hvis vi holder flere små konferencer, er vi ikke så tynget af økonomien. Vi skal 
ikke søge så mange fonde og legater, men det store ’globale’ perspektiv i 
deltagerskaren forsvinder.  
Vi kunne jo holde konferencer i Aabenraa, Haderslev, Kolding og Vejle. På den 
måde ville vi kunne samle alle ungdomsuddannelser i de pågældende områder, 
og måske få større gennemslagskraft.  
 
Unge-Konference: Adresse og Økonomi i stiftet! Seriøsitet! 
Uanset hvad vi gør, har vi brug for mere overblik i strukturen og flere 
ressourcer i form af arbejdstimer. 
Vi vil gerne foreslå, at Unge-konferencerne får adresse i stiftet, og at 
økonomien samles i stiftet, og at vi får en medarbejder/sekretær, der kan 
sidde i stiftet og samle trådene.  
Vi har haft problemer med at søge fonde fra en adresse i Slesvig, det vil se 
mere overbevisende og professionelt ud at projektets adresse er i stiftet.  
 

6 SUK Danmark Der er overvejelser om SUK Danmark skal nedlægge sig selv eller om vi skal 
nyformulere os selv som udvalg. Giver det mening at bruge en hel dag på at 
mødes fra hele landet, for bare at erfa-udveksle. Det er jo langt fra alle steder 
at der foregår noget for de unge (overhovedet!). 
Anita har nedlagt hvervet som formand for SUK DK – der skal vælges nu 
formand på næste møde.  

PM 

7 Kort nyt  
og Erfa-
udveksling 
 

Henrik:  
SOS: ”Spil Og Snak” – brætspilscafé kører i Haderslev. 
Konfirmandweekend med 70 konfirmander fra Fredericia og Taulov. Det var 
super godt og sjovt.   
Måske skulle vi have besøg af Teensing Norway i Haderslev Stift?  
Det koster kr. 30.000 at have besøg af dem i 4 i dage. De er 20-25 stykker. Vi 
skal sørge for overnatningssted og bespisning. Evt. i november eller marts 
måned.  

 
Alle 
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SUK udvalget er meget positive omkring det. Kunne vi lave det som et SUK 
projekt. Eventuelt i starten af november. Henrik spørger norskerne?  
Mai-Britt:  
Træt af 'walk and talk' og ikke at have noget sted til samtaler. Nu har Mai-Britt 
fået en skuffe, to stole og et cafébord tre timer i ugen i campus. Det er noget, 
men der er plads til forbedringer.  
Julie: 
Arbejder på at få hul igennem til uddannelsesinstitutionerne, det er vanskeligt. 
Overvejer om hun skal bruge præsteskjorte eller et skilt hvorpå der står 
Ungdomspræst.  
Bo: 
Har lige har konfirmandlejr med 150 konfirmander. Stor succes.  
Lige om lidt begynder påskevandringerne...  
Bo sender en mail med afslutningen på konference regnskabet.  
Michael:  
Har gang i ganske almindeligt sognepræstearbejde.  
Anbefaling: se Ingmar Bergmans Nadvergæsterne. 'Lys og mørke'. 
PM: Church Explorer Gudstjeneste i Haderslev Domkirke onsdag den 27. marts.   
 

8 Studietur? Studietur til Aalborg, for at besøge deres KUL projekt. Vi kunne lave en aftale 
med Christian Brogaard og få ham til at fortælle om projektet, som de i 
Aalborg har stor succes med. Dato overvejes    
 

 

9 Kommende 
møder:  

Nogle af os mødes på Himmelske Dage i Herning den 30. maj til den 2. juni.  
 

Næste SUK møde torsdag den 6. juni kl. 10-12.30 
(Stedet kommer på indkaldelsen). 

 
 
 

 

 
 


