
REFERAT af SUK-H møde onsdag den 22. marts 2017 
 

Afbud fra: Michael, Thomas, Børge og Tine 

Til stede: Henrik, Benjamin, Bo, Anders Michael, Christina, Poul Martin, Anne-Mette.  

  

 Indhold Referat Ansvarlig 

1.  Valg af referent Anne-Mette  

2.  Godkendelse af referat og 
dagsorden 

Godkendt  

3.   
UNGE KONFERENCE 
EVALUERING 
 
 

Rigtig god unge konference.  
Godt og brugbart undervisningsmateriale.  
 
Dårligt højttaleranlæg til minikoncerten.  
Er konkurrence og gaver nødvendige?  
Det tog lang tid, og arrangementet kan godt fungere uden.  
Måske kan en bog af en af oplægsholderne være en idé, hvis vi 
vil fastholde en konkurrence, og en enkelt iphone/lign.  
 
Bedre lydanlæg.  
måske en ny stoleopstilling, så rummet ændres til koncertrum, 
evt noget lys, så rummet bliver bedre.  
Interaktion for elever: Skal vi indføre en sms-væg med 
spørgsmål? eller noget lignende.  
Afstemnings-kahoot blandt eleverne om tro/viden før og efter 
oplæggene.  
 
 

  
Alle 

4.   
BUDGET  
 
og  
 
planer 

 
2018: Studietur til Leicester?  
God ansøgning med et ordentligt detaljeret budget.  
Benjamin tjekker Amsterdam, Berlin.  
Oprettelse af lukket SUK-gruppe på Facebook – Benjamin.  
Kalender: studietur placeres i uge 21 2018.  
 
 
Næste unge konference: 2019.  
 
Evt oprettelse af landsudvalg, så der skal være 10 konferencer.  
Ønske: ansættelse af en projektkoordinator.  
Ansøgning med budget + kontakte biskopper og SUK DK 
 
Skal SUK nedtones og Folkekirken være mere synlig som 
arrangør? Sådan at deltagerne går hjem med oplevelsen af at 
det var ’Folkekirken’, der stod for konferencen og ikke bare 
”SUK”.  
 
Ansøgning om særlig bevilling i ’17: (?) 
Evt.:  
Deltagelse i nordisk konfirmandunderviser konference 
Udvalg til Trosoplæringskonference i Oslo tirsdag den 17. okt. 
 
 
 

 
Alle 



 
 

5.   
SUK Danmark  

 
Info fra sidste SUK DK møde 

 
Thomas  

6.   
Kirkepiloter 
 

Kirkepiloter aflyses i år.  
Skal det nytænkes med anden målgruppe (postkonfirmander) og 
andet koncept? Vi afventer.  

 
Henrik 

7.   
Hjemmeside  
 

 
Birthe vil gerne have fotos af SUK-udvalget.  
De tilstedeværende SUK-medlemmer er blevet fotograferet.  
 

 

8.  Kort nyt og  
Erfa-udveksling 
 

Henrik: arbejder på at få en volontør fra EU. Laver projekt med 
børnekonfirmander i Sønderborg Provsti.   
 
Anders Michael: mange aktiviteter. ex Reformationens Døgn,  
kaffe-christiania-cykel.  
 
Benjamin: mange forskellige samarbejder – café Kluns, udvikling 
af ny form for Nat-kirke til konfirmander, skal til kirkedage i 
Berlin.  
 
Poul Martin: afholder Church Explorer gudstjeneste i 
Domkirken.  
 
Christina: samarbejde med begge gymnasier, Lutherkonference, 
din tro/min tro for 9. klasse, teaterforestilling for konfirmander: 
Forever.  
Sorggrupper kører godt.  
 
Bo:  
Luther for 5.-7. klasse i Domkirken. Sigurd Barret for de yngre.  
Meget at lave på gymnasiet,  
samarbejde med sundhedstjenesten.  
 
 

 
Alle 

9.  Kommende møder: 
  
  

17. maj 2017 på Stiftet  

10.  Evt.   

 

 


