
 
 
”Hvad betyder de unge for kirken? - Hvad betyder kirken for de unge?” 
  
”Folkekirken har muligvis den samme status for de unge, som tv: fra de holder op med at se Ramasjang, ser 
de ikke tv i gammeldags forstand igen, før de selv har børn, der skal se Ramasjang. Fra de går ud af 
kirkedøren på konfirmationsdagen, ser vi sjældent meget til dem før de selv bærer et barn til dåb! Betyder 
det, at kirke og kristendom ingen rolle spiller for dem i det tidsrum? Og er det overhovedet vigtigt, at de går 
ind ad døren igen? Kan vi være kirke for og med hinanden, på nye måder, nye steder? Hvordan og hvor?  
  
Hvad betyder folkekirken for de unge? Og hvad betyder deres fravær for folkekirken? Vi ved ikke voldsomt 
meget om det – bortset fra, at folkekirken tilsyneladende, har indrettet sig på tingenes tilstand. Hist og pist 
er der en ungdomspræst, et kirkecrew på festivals og en studenterpræst, hvor studiestederne har så stor en 
volumen, at det kan bære en deltidsstilling. Men en massiv indsats for at forstå og betyde noget for de 
unge er det måske svært at få øje på.  
  
Konferencen vil, gennem vidensoplæg, paneldebat, workshops og dialog, give hver enkelt deltager mere 
viden om unges virkelighed og konkrete ideer til, hvor man lokalt kan tage fat. Det langsigtede mål er 
imidlertid at få en synlig og dynamisk platform for relationerne mellem unge og kirke. Konferencen om de 
unge og folkekirken i Viborg Stift vil påbegynde en proces, der afsøger, hvad folkekirken og de unge betyder 
i hinandens liv; formålet er, på sigt, at vi på stiftsniveau oparbejder og fremmer viden om de unges forhold 
til kirken [lokalt] og oparbejder flere konkrete ressourcer i relationen mellem folkekirken i Viborg Stift og de 
unge. Det kan f.eks. være et stiftsungdomsråd, det kan være en konfirmandlederuddannelse for unge, en 
”sjælesorgstaskforce for unge på de gymnasialeuddannelser” eller noget helt fjerde. Efter konferencen vil 
baggrundsgruppen og det nedsatte arbejdsudvalg, i samarbejde med biskoppen, dels udarbejde et konkret 
idékatalog til det lokale arbejde for og med unge, dels afsøge, hvordan Viborg Stift bedst kan skabe en varig 
platform for arbejdet med unge. 
  
Konferencen skal klarlægge for os, hvad de unge tænker, tror, taler om, kæmper med og længes efter. Den 
skal få menighedsråd, præster, kirke- og kulturmedarbejdere, ledere i de kirkelige børne- og 
ungdomsorganisationer med flere til at dykke ned i, hvilken betydning de unge har for folkekirken – også 
når de ikke er der. Men også omvendt – hvilken betydning folkekirken har for de unge, når den ikke er i 
deres liv. At undersøge betydningen af dette er første trin på vejen til at arbejde for fornyede relationer 
mellem den gamle folkekirke og de unge.  
  
Hvorfor? Fordi der engang var en mand, der ustandselig satte sig selv i bevægelse for at møde mennesker 
af alle slags, fattige og rige, syge og raske, gamle og unge. Han mødte dem med et befriende budskab, 
skarpe fordringer og et grænsesprængende gudsbillede. Han viste dem, at hvert eneste menneske betyder 
noget for Gud – og i det øjeblik kom han til at betyde noget for dem. Nogle af dem slog følge med ham. 
Hvad betyder det mon for de unge, for deres forståelse af, hvorfor de er til og hvordan de kan være til i 
verden?” 
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