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Kære menighedsråd og præster i de fire Aarhus-provstier.   

  

Sommeren er blevet til efterår, og feriestemningen erstattet af hverdagen. Og hverdagen i 

UngK er på alle mulige måder god, selvom vi efterhånden også har lært, at her læner vi os 

aldrig op ad “vi plejer at...”. Med dette nyhedsbrev håber vi at give jer et indblik i vores 

arbejde, vores hverdag og hvordan UngK er i stadig udvikling.   

  

Visioner  

I løbet af året har medarbejdere og bestyrelse arbejdet med en samlet mission og visioner 

for UngKs videre arbejde. Det står klart, at UngK er sat i verden for at være kirke for alle 

unge i alderen 18-30 år i Aarhus. Ud fra denne mission er vores visioner at:   
 

• UngK vil være kirke for de 18-30-årige, og vil især arbejde for at ikke-

kirkevante eller dem, der ikke umiddelbart har erfaring af, at kirken har noget 

at tilbyde, føler sig velkomne og sete i UngK og folkekirken.   

Denne vision er vigtig, da mange unge ikke er kirkevante eller kommer fra 

"kulturkristne" hjem, og har svært ved at se, hvad kirken har at tilbyde dem lige præcis 

der, hvor de står i deres liv. Men i UngK oplever vi, at unge længes efter et metafysisk 

sprog og en “genfortryllelse” af verden, som de ikke finder ret mange steder, hvor de 

færdes. 

   

• UngK vil vise, hvad folkekirken kan tilbyde og være for de 18-30-årige og vil 

vise en alternativ kirke   

Mange ikke-kirkevante unge føler sig afkoblede fra det, som sker i mange sognekirker. 

Enten oplever de folk som gamle, eller også bliver der talt et sprog, som de ikke føler 

sig hjemme i. Det kan også blot handle om fordomme om, at der ikke er ligesindede i 

den lokale sognekirke. Men mange unge opsøger dybere fællesskaber, hvor der er 

plads til store tanker og samtaler, der kan give den svære ungdom kamp til stregen, og 

vi vil gerne vise, at disse fællesskaber findes i kirken.    
 

• Vi slår ring og udfordrende siger i livet, så ingen føler sig udenfor eller 

forkerte i fællesskabet.  

Denne vision har vi med, da mange af de unge, som vi forsøger at have et særligt blik 

for, kan have fordomme om kirken, der typisk handler om, at man skal være "kristen på 

den rigtige måde" eller "kristen nok" til at være en del af fællesskabet. Det er fordomme 

og tanker som “Må jeg komme her, hvis jeg er homoseksuel?”, “Må jeg komme her, 

hvis jeg har en diagnose?”, “Bliver jeg accepteret her, selvom jeg er anderledes end 

flertallet?”. De unges præstationskultur er flyttet med ind i kirkerummet, hvor vi i UngK 

forsøger at skabe et rum, hvor vi mødes i det at være forskellige og fejlbarlige 

mennesker.   
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• UngK vil skabe en ungdomskultur, hvor vi har fokus på processen i højere 

grad end resultatet. Vi ønsker også, gennem samarbejde at kunne udbyde 

mange forskelligartede fællesskaber og events, der støtter op om forskellige 

ungdomskulturer i Aarhus  

Dette arbejder vi med, da det er en mangelvare at få lov til at fokusere på en proces 

frem for et resultat. Derudover er vi bevidste om, at ungdom er en dynamisk størrelse, 

der hele tiden ændrer sig. Derfor skal UngK defineres af unge til unge – og ikke af 

ansatte.   
  

Arrangementer og fællesskaber   

Ud fra vores visionsarbejde har vi arbejdet med at få alle vores tanker ud i vores hverdag. 

Det betyder, at vi både arbejder for arrangementer i kirken og for at oprette inkluderende 

fællesskaber. Vi har f.eks. fået en gruppe, der mødes en fredag om måneden og spiller 

Dungeons and Dragons, og hvor alle interesserede er velkomne. Ligeledes har vi et stort 

strikkefællesskab, som mødes en gang om måneden. Derudover har vi Eftertanker, som 

er UngKs svar på en gudstjeneste, TALKS, hvor vi inviterer ind til en aften med fokus på et 

eksistentielt tema, fællesspisning, højskolesang, koncerter og meget andet.   

 

Mia Schmidt-Mikkelsen 

Præst i UngK 

…………………………….……………………………………………………… 

 

Som nævnt kan vi i UngK aldrig læne os op ad “plejer”. Og det er heller ikke tilfældet i 

øjeblikket. Mia er netop gået på barsel, og vi har ansat Julie Kajgaard som barselsvikar. 

Julie er i øjeblikket præst i Aalborg – men skal nu sammen med de øvrige medarbejdere 

og frivillige føre UngK videre i den kommende periode.  

 

I bestyrelsen glæder vi os over de hundredvis af unge, der benytter sig af de mange 

muligheder i huset hver uge. Ikke mindst takket være en gruppe frivillige og vores 

engagerede, faste medarbejdere: 

 

Mie Fjeldsø – kommunikationsansvarlig 

Rune Aslak Rasmussen – event-koordinator 

 

I bestyrelsen sidder: 

Ingolf Yde    - kasserer (valgt af Domprovstiet) 

Rasmus Bro Henriksen - (valgt af Søndre provsti) 

Cathrine Wang-Lauritsen - sekretær (valgt af Nordre provsti) 

Gerda Jessen   - (valgt af provsterne) 

Alex Hansen   - kirkeværge 

Rebecca Holst Andersen  - næstformand og kontaktperson 

Peter Harring Boll   - formand (valgt af Aarhus Domsogn) 

(Vestre provstis plads i bestyrelsen er pt. vakant) 


