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Samtaleemne 14: Et kirkeligt tilbud for teenagere.
Ifølge vitsen kan man nemmest jage nogen ud af kirken ved at konfirmere vedkommende. Det er
måske lidt overdrevent, men sandheden er, at mange ”gamle” konfirmander ikke igen har en
personlig kontakt med folkekirken, før deres første barns dåb. Det skyldes ikke kun de unge.
Folkekirken har reelt set meget få tilbud til de 15-25-årige. Omvendt føler mange unge sig ikke som
en del af menigheden og kommer derfor ikke i deres sognekirke.
I Sydthy Provsti er der flere end 1500 15-25-årige, der er medlemmer af folkekirken. Godt 91 % af
Sydthys indbyggere er alt i alt medlemmer, men det er værd at bemærke, at det kun er godt 80 % af
de 25-årige, der er medlemmer.

For at sætte dialogen i gang…


Har vi noget at tilbyde de unge? Har vi et budskab, vi skal have forkyndt? Hvad har vi at lære
af de unge?



Hvilke kontakter findes der mellem kirken og de unge: (kirke)kor, efterskole, spejdere, …
Dyrker vi disse kontakter? Hvad kan vi gøre bedre?



Kender vi til initiativer på stiftsniveau (kirkepiloter, teenage-VJ) og gør vi brug af dem?



Er der brug for en særlig indsats? Skal denne indsats ske lokalt eller på provstiniveau? I en
årrække har der været en ungdomspræst (Kristian Brogaard) i provstiet. Hvordan gik det?
Skal dette gentages? Hvordan?

Konkrete ideer
-

Organisere gudstjenester og events, som er særligt målrettet unge (f.eks. rock- og hip hop
gudstjenester)
Bruge facebook, sms, og andre nye medier til at reklamere for gudstjenester og
arrangementer, som kunne interessere de unge.
Gøre brug at netværk af ”gamle konfirmander”.
Holde samtaleaftner (”med præst på café”), filmaftner, …
Invitere nogen fra stiftsudvalget for unge og kirke (SUK) for at hente inspiration.

Fra arbejdsgrupperapport ”Fælles kirke og aktiviteter”
Teenagerne er desværre lidt ”forsømt” i det kirkelige landskab. Arbejdsgruppen synes, at
provstiet er det naturlige ”niveau”, hvor på sådan et tilbud kan organiseres.

