
 

 

Konference om Unge og Kirke 

- Bliv klædt på til at lave kirke for og med de unge 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

Lad os indrømme det!!!  

Vi gør det ikke godt nok i kirken, når det kommer til at få de unge til at engagere sig i 

og interessere sig for kirken. Vi har ingen kontakt til de unge, men er der noget, vi 

kan gøre ved det? 

 

Før i tiden gik de unges berøring og kendskab til kirken gennem de kirkelige 

organisationer – og her var guleroden, at det nyttede at deltage i 

ungdomsorganisationernes arbejde og fællesskab – både på det personlige plan men 

også i forhold til kompetencer, der kunne bruges til at søge ind på en uddannelse eller til at 

få et spændende job. Sådan er det ikke mere! 

Og hvad gør vi så? Lukker øjnene? Håber det går over? Accepterer udviklingen? 

 

Vel mødt til en en spændende dag. 

Med venlig hilsen 

Biskop Henrik Stubkjær Arbejdsgruppen for Unge og Kirke 

 

Hvor og hvornår: 

Onsdag den 31. oktober 2018 

Sognegården i Viborg, Stænderpladsen 3, 8800 Viborg 

 

    



 

 

 

Program: 

Kl. 11.00  Velkomst v/biskop Henrik Stubkjær og fællessang 

Kl. 11.15  Ungdomskultur v/Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier (CUR) 

Kl. 12.30  Frokost, leveret af Møltrup Optagelseshjem 

Kl. 13.15  Samtalesalon om ”De unge og kirken”: 

”Den unge stemme” v/Jens Philip Yazdani, formand for DGS  

”Kirkens stemme” v/ sognepræst Pernille Vigsø Bagge 

Kl. 14.15  Oplæg til workshops v/Yvonne Nielsen Alstrup 

Kl. 14.30  Workshops: 1 x 90 min. + 30 min kaffepause 

1. Sjælesorg blandt unge. Ved projektleder for ”Sjælesorg på nettet” Pernille 

Hornum. Tovholder: Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl 

2. Dannelse. Ved forstander på Testrup Højskole, Simon Axø 

Tovholder: Provst Betty Ahrenfeldt 

3. Rituelle rum. Ved ungdomspræst på Vesterbro, Thomas Nedergaard, 

Tovholder: Sogne- og stiftspræst Thomas Felter 

Kl. 16.30  Opsamling på workshops. 

Kl. 17.00  Afslutning v/Biskop Henrik Stubkjær 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshops 

Nr.: Sted: Workshop: 

 

Nr. 1 Sognegården, 

Konfirmandlokalet 

”Sjælesorg blandt unge” v/projektleder for 

”Sjælesorg på nettet” Pernille Hornum.  

Når vi taler om de unge og deres tilværelse, bruger vi aktuelt 

begreber som præstations- og perfekthedskultur, konkurrence og 

tidspres og mange unge føler sig stressede og ensomme. Pernille 

Hornum fortæller, hvordan sjælesorgen kan bidrage til, at den 

unge kan navigere i det krævende ungdomsliv. 

Tovholder: Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl 

 

Nr. 2 Sognegården, 

Foredragssalen 

”Dannelse – kan kirken spille en rolle i de unges 
dannelsesproces? ” v/Simon Axø, forstander 
Testrup Højskole.  
 
Nysgerrighedens dannelseskraft. 

Nysgerrigheden er et forunderligt berigende eksistensvilkår. Når vi 

er nysgerrige, er vi undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse 

draget mod en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker for 

personlig vindings skyld. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller 

bemestres, men er en beundringsbåret udforskning af verden. Når 

nysgerrigheden driver os mod noget, er vi i bevægelse på en 

sjældent uselvisk måde. Vi går spørgende til værks og forstår 

dermed, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver det. Det er både 

dannende og livsbekræftende. 

Tovholder: Provst Betty Ahrenfeldt 

 

Nr. 3 Sognegården, 

Caféen 

”Hvad skal vi turde give slip på for at være kirke 

sammen med de unge?” v/Thomas Nedergaard, 

Ungdomspræst på Vesterbro 

Thomas Nedergaard, ungdomspræst i UKirke på Vesterbro, vil 

først tegne et billede af hvem den unge anno 2018 er og derefter 

give et billede af, hvad det er vi som kirke har at tilbyde denne 

unge. Det påtrængende spørgsmål er så, tør vi give slip? på 

kultur? Traditioner? Penge? Ansvar? For at kunne skabe kirke der 

også kan rumme den unge? Du bliver igennem oplæg, snakke 

med sidemanden, i grupper og plenum opfordret til at se ud over 

de tre-syv procent af os, der bruger kirken i forvejen, og 

koncentrere os om de unge udenfor kirken. 

 

Tovholder: Sogne- og stiftspræst Thomas Felter 

 

 


