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Opsamling af forslag og holdninger  
fra høringerne 2011 

Konfirmandforberedelsen 

1. Vi skal ikke lære konfirmander at gå i kirke, men at blive troende 

2. Konfirmanderne kunne tilbydes mentor ordninger – måske i stedet for nogen af de tvungne kirkegange 

3. Hvordan kommer kirken ud af kirken? (konfirmandlejr) 

4. Samarbejde om konfirmandundervisning på provstiplan 

5. Konfirmandcentre (inspiration via nettet) 

6. Give konfirmanderne hjemmeopgaver, som skal løses sammen med forældre og familien i øvrigt 

7. Lav konfirmandklub 

8. Inddrage 8. – 10. kl. elever i konfirmandforberedelsen 

9. Gospelkoncert for konfirmander 

10. Få de gamle konfirmander på banen, f.eks. v. konfirmandlejre 

11. Overlad konfirmandundervisningen til de præster, der er gode til det 

12. Aktiverende konfirmandundervisning 

13. Hold kontakten fra mini – ”rigtig” konfirmand 

14. Inddrag konfirmanderne mere til gudstjenesterne 

15. Vi skal skabe en menighed med konfirmanderne 

16. Konfirmandundervisningen skal være mindre skoleagtig 

17. Konfirmand undervisning – mulighed for at vælge sig ind på forskellige linjer. Arbejd hen over 

sognegrænser 

18. Linje undervisning. Ikke kun til konfirmander, men evt. også for de ”gamle” unge 

 

Aktiviteter 

1. 4 aftner med vigtige samtaler 

2. ”Ølkasse” fortællinger hvor unge er 

3. Tensing 

4. Kirken åben hele ugen 

5. By-night tilbud (når lokalområdet holder det) 

6. Mange unge er optaget af det mystiske og uforklarlige. Der er masser af mystik i kirken vi kunne bruge 

7. Kirkehus i centerbyer (f.eks. Hirtshals, Vrå, Løkken) – for alle aldersgrupper. Mulighed for møder på 

tværs af alder 

8. Unge kan her møde voksne, som har tid og lyst til at tale med de om alvorlige ting. 

9. Synlig ved arrangementer i byen og (idræts)foreningerne 

10. De unge sidder hjemme bag skærmen – vi skal med på de sociale medier 

11. Lav debatklub – skyd på præsten 

12. Personligt brev til alle unge i en given aldersgruppe med opfordring til komme og laveegne aktiviteter 
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13. Julegudstjenester på skoler, evt. en aften (for de ældste klasser) 

14. Rollespil 

15. Computerparty/-klub. Tilbyde rammer for unges egne aktiviteter 

16. Mødested – ’sognets dagligstue 

17. Lektiehjælp 

18. Lave selvforsvarskursus for unge 

19. Etablere skaterbane v. Kirken 

20. Lave samarbejder med borgerforeninger m.v. 

21. Vise flaget ved byfester  

22. Kirken skal være åben ved f.eks. ’open by night’ og andre arrangementer 

23. Spørge på torvet: hvad vil I have for jeres kirkeskat 

24. Film og fastfood i kirken – med overnatning i soveposer i kirken 

25. Gospel workshops 

26. 2. dage til gejl 

27. Middelalderdag. Interaktiv 

28. Flere generationer i samtalen med unge 

29. Arbejd på tværs af sognene 

30. Lad de unge fortælle deres historie 

31. Kristendom i praksis. F.eks. diakoni 

32. Skab et virtuelt centrum 

33. Skabe mødesteder, hvor der er plads til samtale 

34. Et sted hvor de unge kan være med de aktiviteter som optager dem 

35. Kirkedage – kan vi tænke noget der som kan give en god og samlet oplevelse for hele stiftet 

36. Ungdomscafe 

37. Mulighed for samtaler på tomandshånd 

38. Sognemøder. Her kan man komme med ønsker til gudstjenester  

39. Vis flaget når der er gang i byen 

40. Gå ind i forskellige emner i et menneskets liv. Nå folk der hvor de er, med de ting som optager dem pt. 

41. Facebook 

42. En database – hvor man har mulighed for at finde kompetencer. Find en frivillig 

43. Forkælelsesdage 

44. Hjælp din næste. Organiser diakonale opgaver 

45. Unge rollemodeller. Unge hjælper unge – netværk 

46. Fokus på udsatte og sårbare unge. Girlstalk m.m. 

47. Interaktive installationer. F.eks. lavet af unge 

48. Inddrag evt. ældre – eller voksne fra menigheden om et liv med Gud 

49. Dialog taxi. Betal med en snak om Gud 

50. Tag på kulturel udflugt. Og tag dialogen om Gud sammen med oplevelsen 

 

Yngre menighedsråd 

1. Yngre menighedsråd 
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2. Ungdomsstruktur  

3. Unge udvalg og grupper (ung parallel organisering) f.eks. et ungdomsmenighedsråd 

4. Vigtigt, at det er unge, der møder unge – der skal være unge ansatte i kirkerne 

5. Inddrage de unge som ’ekspertpanel’ 

6. Giver unge ansvar 

7. Lave ungdomsmenighedsråd 

 

Efterskole/efter konfirmationen 

1. Seminarer på efterskoler, så de unge engagerer sig i diskussionen og ikke tabes når de kommer hjem 

2. Bagefter konfirmationen – de unge er dygtige og vi skal give dem platforme, hvor de kan udvikle sig: 

f.eks. kirkeband, drama til gudstjenesten (f.eks. hentes på gymnasiet – kontakt til egne konfirmander) 

3. Det er ok at tale om konfirmander for holder man kontakt til dem i 2 år er de jo 15 

4. Genindkaldelse af konfirmander 

5. Konfirmander lave gudstjeneste for kommende konfirmander 

6. Morgenkaffe for konfirmander inden kirkegangen – det kunne fortsættes efter konfirmationen (2 gange 

i det følgende år) 

7. Cafe aftener for 15-25årige (gå sammen om det) 

8. Efterskoler – diskuter hvordan 

9. Samlingssted for de unge i de små samfund – arrangeres af kirken. De unge mangler steder at være 

10. Der er ikke ret mange unge 15-25 i de små sogne. De går i skole andre steder 

11. Tilbud i perioderne mellem mini konfirmand, konfirmand og bryllup 

12. Samarbejd aktivt med ungdomsorganisationer m.m. 

13. Større samarbejd med ungdoms organisationer, kor, skoler 

14. Involver efterskolerne 

15. Ungdoms grupper (bredt ud … ikke kun gymnasier) 

16. Samarbejde med efterskoler (f.eks. om rockkoncert) – større oplevelse for alle 

17. Weekendtræf i kirken med forskellige aktiviteter, evt. med planlægning af ungdomsgudstjeneste 

18. Lav konfirmandjubilæer, evt. 1 gang årligt 

19. ’Efteruddannelse’ af konfirmander 

20. ’Kirkefritter’ 

21. Lave fritidstilbud, som de unge finder spændende 

22. Samarbejde med efterskoler – bl.a. trække på deres musikalske ressourcer / musical 

23. Tænk på tilbud som kan fastholde konfirmanderne 

24. Brug de sociale medier – og bevar derigennem kontakten til de ”gamle” konfirmander 

25. Efter konfirmations grupper. Rollemodeller 

26. Brug efterskolerne som samarbejdspartnere 

27. Giv de unge et naturligt forhold til kirken. F.eks. ved at samle en gruppe unge, som i samarbejde med 

andre i sognet planlægger og udfører gudstjenester. 15 – 18 år 

28. Samarbejde med efterskolerne. De kan evt. være rejsehold. Og de er super seje til at lave 

konfirmandlejre 
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Gudstjeneste 

1. Hjælp ikke-kirkegængere over deres blufærdighed (kreds der kommer hver søndag – lukket selskab?)   

2. Gudstjenestegrupper – er muligt 

3. Form kan ændres men indholdet ikke (bekymring over en af anbefalingerne) 

4. Musik den direkte vej til de unge 

5. Band / kor 

6. Rockgudstjenester kræver en drivkraft i sognet 

7. Medieprojekt med skoler til gudstjeneste 

8. Søndagens tekst på tegnefilm 

9. Brug alle sanser i gudstjenesten (billeder m.v.) 

10. Frimesser 

11. Der bruges mange penge på kirkekor. En del af udgifterne hertil kunne evt. bruges til fælles 

ungdomsband på by-niveau 

12. Anderledes gudstjenester 

13. Ordet ’ungdomsgudstjeneste’ skal måske skiftes ud 

14. Tænke på tilgængelighed – også sprogligt og musikalsk 

15. Husk nærvær i gudstjenesten. Præsten er vigtig, men der skal også være andre fra menigheden 

16. Præsten skal være villig til at give liturgien fri 

17. Inddrag musik studerende og musik skolen 

18. Flyt tidspunkterne for gudstjenesterne 

19. Café-gudstjenester med dialog 

20. Lys, lyd og provokationer 

21. Aldersrelevante gudstjenester 

22. Teatergudstjenester – samler på tværs af aldersgrupper 

23. Konfirmanderne er helt centrale i arbejdet med gudstjenester. Derigennem skabes relationer og 

muligheder for at arbejde videre med ungdomsgudstjenester. 

24. Salmetillæg – for unge 

25. Højmesse med rytmisk præg 

26. Give unge medejerskab til gudstjenesten 

27. Husk også at inddrage de ”gamle” konfirmander. Vov at f.eks. at slippe en prædiken 

28. Lad de unge selv forkynde budskabet 

29. ½ timers gudstjenester. Lad de unge komme med emner til disse gudstjenester 

30. Gudstjeneste grupper hvor de unge er dialogpartnere 

31. Relations gudstjenester 

32. Aktiv gudstjeneste 

33. Fyraftensgudstjenester 

34. De unges forældre – dem vil vi også gerne møde der hvor de er. Kan vi lave kirkeformer som passer til 

dem 

35. Mød de unge med deres egen musik 

36. Inddrag andre instrumenter og genre 

 



 5 

Organisationer 

1. Være kirke for organisationerne og støtte lederne i forkyndelse m.v. 

2. Database (opdateret) i stiftet med idéer til bands, foredragsholdere, konfirmandundervisning 

3. Vise organisationsfolk, at kirken er deres og at det er tilladt at ’tænke vildt’ 

4. Trække på KFUM og KFUK og andre ungdomsorganisationer 

5. Tilbyd dem vores assistance, f.eks. i forbindelse med konfirmandlejre 

6. Samarbejde med organisationer 

7. Samarbejde med organisationerne 

8. Besøg organisationerne. Hold evt. gudstjenesten hos dem 

9. Brug organisationerne 

 

Kurser/kirkepilot 

1. Nye generationer af kirkepiloter der danner netværk – andre kurser også. Medier, lyd og teknik. Opret 

nichékurser 

2. Send nogen af sted invester i dem – f.eks. London turen – der sker noget med dem når de er af sted – de 

kommer hjem og kan yde noget (knyttes til kirken) 

 

Ungdomspræst 

1. Åremåls-ansætte ungdomspræst i hvert provsti 

2. Facebook til dagligt – inviter pr. facebook 

3. Ungdomspræsterne vigtige vejledere 

4. På nettet med præsten 

5. Ungdomspræst i alle stiftets provstier med en obligatorisk fælles arbejdsdag pr. måned – og en 

ungdomsprovst 

 

Ungdomsansatte 

1. Sognemedhjælpere arbejder direkte med unge 

2. Specialisering af kirkens medarbejder (differentiering af kirkerne) 

3. Vi bliver nødt til at uddanne ledere / missionærtræning, uddannelse og udstyr 

4. Provsti samarbejde om opgaverne 

5. Vigtigt, at det er unge, der møder unge – der skal være unge ansatte i kirkerne 

6. Inddrage konfirmander som ’mini-kirkefunktionærer’ 

7. Vigtigt med dedikerede medarbejdere i ungdomsarbejdet (der vil de unge og budskabet) 
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Gymnasie 

1. Gør noget – indsamling. Gymnasierne har nultimer, som de unge må bruge 

2. Udnyt gymnasiumpræsterne 

3. Lektiecafé for gymnasieelever med stemning og billig servering 

 

Ungdomskirke 

1. Ungdomskirke 

2. Tilbyd ’rejsehold’ til sognene 

3. Der skal etableres seks ungdomskirker i stiftet, evt. med én første som skal være kraftcenter (evt. 

Vesterkær kirke i Aalborg) 

4. Styrkelse af den rytmiske kirkemusik som nøgle til forandring/fornyelse: dannelse af et rytmisk 

stiftsband på fuld tid 

5. Kirkebus (Himmelekspressen / Vejen til Paradis) til transport i landområder 

6. Ungdomskirke 

7. Skab et ungdomsmiljø 

8. Rejsehold og fast ungdomskirke 

9. Musicaltrup – måske tager de rundt i hele stiftet. Vi glæder os 

10. Rejsehold. Det vil vi gerne have. Holdet kan have basis i ungdomskirken 

11. Ungdomskirke. Cafeer. Drop ind steder 

 

Holdning 

1. Det der vil få de unge til at være der og komme igen er at de oplever en udvikling i sig selv. Rum for 

relationer 

2. Gør noget – f.eks. saml ind. Giv ansvar – anti curling 

3. Så mest indad: Vi tænker meget voksent 

4. Vi skal være autentiske 

5. Sprog fælles med de yngre generationer 

6. Først og fremmest skab kontakt til de unge - gå dem i møde 

7. Unge kræver at der sker ændringer 

8. Vi skal lære at spille på de unges hjemmebane 

9. Fornyelsen kommer fra periferien – ikke fra os  

10. Man træder fra virkeligheden i kirkeligheden … Tænk hvis man kan træde fra virkeligheden ind i 

virkeligheden 

11. Vil vi og tør vi, så kan vi 

12. Det er herfra alt ungdomsarbejdet skal komme 

13. Der skal tænkes stort (og dyrt) 

14. Erfaringer primært fra landsogne 

15. Sognestrukturen er død i f.h.t. unge (for må enheder) 
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16. Kirken kan andet end underholdning: være mødeplads for ligeværdige – give mulighed for møde med 

tros-rollemodeller 

17. Vi skal formidle det, vi selv holder af 

18. Event er godt – nærvær og dagligdag er bedre. Det lange seje træk 

19. Drop en højmesse og brug pengene på de unge 

20. De ’kirkevante’ skal skabe tillid blandt de unge ved deres væremåde i hverdagen 

21. Frigøre penge i menighedsrådene: annonce i avisen: kom og lav ballade i kirken og få penge hertil fra 

menighedsrådet 

22. Vigtigt med fokus på unge (ikke børn) 

23. Være opmærksom på behov for transport i landområder 

24. Mindst én kirke pr. provsti uden orgel 

25. Vov at bruge kirkerummet mere og bredere 

26. Fokus på indholdet 

27. Blive bedre til at prikke de unge på skulderen og vise, at der er brug for dem 

28. Giv de unge ansvar – det giver engagement 

29. Tilbyd projekt-engagement frem for kontinuerlig forpligtelse 

30. Oplevelse af fællesskab – helst med mange sammen 

31. For at skabe relationer, skal man begynde tidligt (Fra velkomst ved fødsel og kontinuerligt op gennem 

opvæksten) 

32. Italesætte at det er i orden med ’profilkirker’ (også som signal ’ovenfra’) 

33. Kirken skal turde sige fra – måske skal der ikke være plads til alle steder 

34. Større bevidsthed om økonomiske prioriteringer – og vilje til at foretage dem 

35. Bevidsthed om sognegrænser. Opbrud, ombrud, sammenbrud. Nyovervejelse om sognegrænser, så de 

ikke bliver hæmmende 

36. God ide med ungdomskirke – godt at hente inspiration sådan et sted 

37. Autentitet 

38. Kirke med krop – ikke kun med hoved 

39. Tænk på tværs af sognene – SAMARBEJDE 

40. Tænk på blivende kirkeliv 

41. Skru forventningerne ned 

42. Find de unge, F.eks. via musikskolen 

43. Frivillighed 

44. Skabe netværk i sognet – spørg en håndværker i stedet for at gøre alt selv 

45. Provoker med skæve vinkler 

46. Vær realistiske  

47. Tænk stort – evt. provstiplan 

48. Ikke kun event, men også fast kirkeliv 

49. Troværdige voksne. Gør en forskel. Men pres ikke noget ned over hovedet af de unge 

50. Troskab over for traditionen. Gå nye veje 

51. Folkekirke for alle 

52. Alle kirker skal ikke lave det samme. Man skal lave det som passer til sognet 

53. Frivillige. Spørg i sognet hvad de gerne vil have. Det kan give både gode ideer og frivillige 

54. Turde at tage imod hjælp og lade andre komme i ”arbejdstøjet” 
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55. Frivillig politik. Skriv de gensidige forventninger ned 

56. Lad være med slå det for ”stort” op 

57. Det handler om at tilbyde et ægte fællesskab. For at det skal lykkes skal hele kirken / menigheden støtte 

op om projektet 

58. Mød alle med varme 

59. Støt det der allerede findes i kirken. F.eks. korene 

60. Vi skal ikke være bange for at bekende vores kristne tro 

61. Vi skal overraske og være til stede 


