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UNGE OG KIRKE

FYENS STIFT

I dette materiale finder du
gode ideer til at arbejde
med unge, sogn og kirke.
Ideerne er udarbejdet ved
et inspirationsmøde for
præster, menighedsråd og
ungdomsorganisationer på
Fyn. Mødet blev holdt i
Hjallese sognegård den
31. aug. 2011.
SUK-FYN, som står bag
dette katalog, vil gerne
opfordre til, at man arbejder med unge og kirke i
sognet. Det er en god idé
at gå i dialog med de unge, inddrage dem og lade
dem være medbestemmende forud for et arrangement. Ved at vælge to
ideer ud fra kataloget og
gennemføre dem sammen
med unge, så er kirken
allerede nået langt i det at
være kirke for unge.

inddrager ungdomsorganisationerne. De er gode til
at finde på leg og sjove
tiltag, som hæver kirken
ud over den for kedelige
ramme.
Er I et lille sogn, er det
god idé at gå sammen med
sine nabosogne. I kan
beslutte jer for sammen at
lave to ungdomsarrangementer om året og dele
udgifterne. Samtidig bliver det også en god oplevelse med fyldt en kirke
eller sognegård.

Jo mere I arbejder med
opgaven jo flere erfaringer
får I og jo bedre bliver I til
det. Egentlig er det ikke
vanskeligere at arbejde
med unge end med andet,
vi laver i kirken. Vi er
bare ikke vant til at tænke
dem med.
Det er en stor glæde, når
et arrangement er lykkedes. De unge er med til at
vise, at kirken forsat lever .

Ideerne i dette katalog er
delt op i overskrifter.
Nogle af ideerne er rettet
til gudstjeneste, andre til
arrangementer og andre
igen til nye tiltag af mere
gentagende karakter.

Vi opfordrer til, at man

Nyt inspirationsmøde august 2012
I kirkelige sammenhænge
er vi tilbøjelige til at sætte
lighedstegn mellem konfirmander og unge. Ideerne i dette katalog henvender sig især til denne målgruppe til og med 18 år.
I SUK-FYN vil vi ved

næste inspirationsmøde
sætte fokus på de unge på
20-30 år. De er et andet
sted i livet end de helt
unge. Ofte er denne gruppe åndelig søgende. Derfor må vi som kirkearbejde på at holde dørene åbne.
SUK-FYN holder næste
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gang et inspirationsmøde
om denne gruppe. Her vil
vi lytte til et par eksperter,
som ved noget om målgruppen. Derefter skal vi
tænke ideer sammen.
Mødet bliver i Hjallese
sognegård torsdag den 23.
aug. kl. 17-20 2012.

Gudstjenester
I de små sogne sker der ikke noget for
unge om aftenen, hvor de kan lide at
være oppe. Gør kirken til et samlingspunkt. Lad dem hjælpe hinanden med
nadver.

Teamgudstjeneste
Alle aldersgrupper i sognet opfordres til
at lave en ”Teamgudstjeneste”, som er
en afveksling fra den alm. gudstjeneste.
I ”Teamgudstjenesten” kan bruges elementer som rockmusik, meditation,
billeder, powerpointshow, teater m.m.

Dialoggudstjeneste

Workshopgudstjeneste
Inviter unge til at deltage i en workshopgudstjeneste. Workshoppen begynder om morgen og afsluttes med en
gudstjeneste. Sognet indbydes til gudstjenesten og gruppen får vist deres arbejde.

Halloweengudstjeneste
Lad unge og voksne samarbejde om at
lave en gudstjeneste med fokus på uhygge og angst contra fred og fællesskab.

Prædikenformen ved alm. gudstjeneste
er ikke i trit med tiden og især ikke med
unge, som gerne vil udfordres og spille
med. Lav nogle dialoggudstjenester
med hotte emner og lad evangeliet spille med.
Efter gudstjeneste
Inviter på sodavand og pølser efter
gudstjenesten og skab et rum for samtale om prædikenen.

Natgudstjeneste
Lav natgudstjeneste for unge i sognet.

Gudstjenester
en tur med et emne til samtale. Bagefter
holder I gudstjeneste over emnet med
inddragelse af deltagernes tanker.

Taizégudstjenester

Andagter

Lav mere meditative gudstjenester, som
ikke er så lange og hvor der er mulighed
for at skrive bønner, tænde lys og synge
mere enkle sange.

Sid anderledes, så man kan føre en samtale. Bønner kan skrives på bønnesedler
og læses op på skift af de
unge.
Det eneste, de unge kan gøre for

de gamle er at chokere dem og
Gudstjenester også om aftenen!
Alternative prædikenformer!

Walk and talk
en gudstjeneste, hvor deltager er delt i grupper. Går

Indfør lægmandslæsning!

holde dem ajour.
G.B. Shaw

Sansegudstjeneste

- måske også i live

Inddrag alle sanser

Gudstjenester
Tema
Lad gudstjenesten rumme et tema over
en periode. Samme tema kan evt. gå
igen i sognearrangementer og ungdomsorganisationer.

flere måder. F.eks. station med meditation, GPS - find vej til skat, speed debat
om emner som barmhjertighed, had og
fællesskab, læsehjørne,
sms-velsignelser, virtuelt
skriftemål, kirkelig Aps
m.m.

Med stationer
Lav en gudstjeneste med stationer placeret rundt i kirken. Kirkegænger går
rundt til stationerne og får evangeliet på
Side 2

og KFUM sat ny musik til gl. salmer.
Gør brug af dette.
Pit-stop gudstjeneste
Del deltagere i grupper. Hver
gruppe får et bibelvers. De forbereder et kort oplæg. Dertil skrives en bøn og findes en salme.
Hver gruppe præsenterer.

Nye salmer
FDF har skrevet nye salmer til landslejr
U N G E O G K I R KE

Ungdomsarrangementer
Dialogaften

Film og debataften

Inspirationsaften

Sognets unge inviteres til en dialogaften
med den øvrige menighed. Dialog om
musik og gudstjenesteformer.

Lad de unge vælge filmen. Inviter og
lav en hyggelig aften.

For alle generationer med særlig fokus
på unge og kirke.

Reunion konfirmandlejr

Ungdomsmenighedsråd

Fast tilbud for alle 15årige i sognet.

Saml en gruppe af unge, som kan arbejde med kirken og sognet og inddrages i
forskellige diskussioner og arrangementer.

Konfirmandtræf
Inviter gl. konfirmander til 1. årsdag for
konfirmationen. En lørdag eller søndag.
Inddrag spejderbevægelserne i at arrangere sjovt samvær.

Diakonprojekt
Åbent hus

Lav et diakonprojekt. Find sponsorer i
sognet og lad de unge via løb eller cykling samle bidrag ind til et godt projekt.
Begynd eller slut med en gudstjeneste.

Åben sognegården en gang om ugen for
træf blandt unge, hvor voksne kan sparre med dem om deres liv.

Ungdomsarrangementer
Operations dagsværk
Arrangere operation dagsværk i sognet.
Lad de unge se, at kirken er mere end
ord. Begynd eller slut med en gudstjeneste.
Venskabskonfirmandhold

mander mødes med
venskabsholdet en
weekend. Lav privat
indkvartering, en konfirmand ved en anden.
Planlæg sjove fællesskabslege og god undervisning.

Det er de unge som skaber
fremtiden og gør verden til et
bedre sted at leve i.
Fridtjof Nansen

Få et venskabskonfirmandhold fra et
andet sted i landet. Lad sognets konfir-

Gode ideer og tanker
Brug facebook

Konfirmandcenter.dk

Rytmisk musik

Inviter gl. konfirmander til at fastholde
forbindelsen med præsten og kirken via
facebook.

Lad børne– og ungeudvalget finde gode
ideer på denne webside.

Musik giver
anledning til
generationskonflikt.
Brug de unges musik,
når I laver
noget for
dem.

QR-code
Forny konfirmandundervisningen
Ikke så skolepræget, men brug at inddrage konfirmanderne og deres erfaringer f.eks. via CL. Leg lidt mere

SUK-FYN

Det nyeste i kommunikation. En stregkode, som kan aflæses og gemmes som
information på smartphones. Brug den
nye teknologi.

Side 3

Voksne som rollemodeller
De voksne har et vigtigt ansvar som rollemodeller
for de unge. Engager de voksne i at arbejde for kirken og de unge—lav inspirationskursuser.
Konfirmandforældre
Lav målrettet tiltag for dem, så kristendommen bliver nærværende.

SUK— samtaleforum Unge og Kirke blev på foranledning af de kirkelige
børne– og ungdomsorgansisationer nedsat af folkekirkens biskopper i
2002 bl.a. med det formål at styrke og udvikle forholdet mellem unge og
folkekirken.
SUK har udarbejdet ti teser om forholdet mellem unge og kirke. De ti teser er et debatoplæg med en række anbefalinger og forslag til kirkens arbejde med de unge. Teserne kan læses på www.ungeogkirke.dk

Kirkeven
Arbejd på tværs af generationerne. Lad konfirmander få en kirkeven blandt de ældre. Sammen går de
til gudstjeneste. Konfirmanderne kan interviewe
ældre om tro og kirke.

I SUK-Fyn sidder følgende:
biskop Kresten Drejergaard

Ungdomsklub

ungdomspræst, Susanne Holst (shho@km.dk)

Lad de unge lave en klub, hvor de bestemmer, hvilke
emner, som skal debatteres og hvordan.

regionsleder for KFUM,
FDF leder Ansgar, Helle

Besøg vores websted
www.ungeogkirke.dk

sognepræst Munkebjerg, Henrik
sognepræst Brenderup, Lars Højland
sognemedhjælper Munkebjerg,

SUK-Fyn vil gerne stå til rådighed med
bistand og gode råd i forbindelse med
arbejdet med unge og kirke. Kontakt
også gerne på ovenstående mails.
Meld gerne tilbage, når I har haft et godt
arrangement eller gjort nogle gode erfaringer, som andre kan have glæde af i
arbejdet med unge. Så skal vi distribuerer dem videre.
Ved næste inspirationsmøde torsdag den
23. august kl. 17-20 i Hjallese Sognegård vil vi dele erfaringer med hinanden. Så gem og skriv ned, hvad I oplever af gode erfaringer fra de kommende
arrangementer og gudstjenester for unge
og kirke.
Lad os sammen den 23. august udvælge
årets ungdomsarrangement i Fyens Stift.
Nu er I udfordret!

