
Orientering fra UngK 

Kære menighedsråd og præster i de fire Aarhus-provstier. 

Ferietiden nærmer sig – også for jeres menighedsråd og sogne. Men vi håber, I kan nå at læse lidt om, 

hvordan det går for tiden i UngK. Alle sognes fælles ungdomskirke i Aarhus midtby.  

Det sidste år har været en turbulent og underlig tid for alle. For UngK har Corona-restriktionerne betydet, 

at det for en periode ikke har været muligt at gennemføre nogen aktiviteter overhovedet. Desuden har vi 

haft udskiftning i præstestillingen, da Marie Petersen stoppede i starten af 2020. Hendes afløser Mia 

Schmidt-Mikkelsen er på barsel, og derfor er det lige nu Sidsel Hornemann, der er præst og daglig leder. 

UngK er sat i verden for at være en dør med lav tærskel ind til folkekirken for den kæmpestore gruppe af 18 

– 30-årige, der bor i vores by. Og frem til foråret 2020 lykkedes det i høj grad også at få mange unge til at 

komme ind ad døren og deltage i de mange arrangementer og fællesskaber i UngK. Men så kom Corona!  

Nu glæder vi os til, at det snart bliver muligt at lukke mange mennesker ind igen. 

Renovering 

Heldigvis er der også sket noget glædeligt i det forgangne år: Med en delvis finansiering fra Salling-fondene 

har vi fået vores 1. sal totalrenoveret, så den nu fremstår indbydende, lys og rar at være i for 

medarbejdere, frivillige og brugere. Vi er lidt stolte af vores nye etage og samarbejdet mellem vores 

kirkeværge Alex Hansen, arkitekt og håndværkere, som har resulteret i en nænsom renovering af den 

gamle bygning med blik for de behov, der er i dag.  

UngK i en Corona-tid  

Under nedlukningen, har vi i UngK særligt været udfordret af, at vores målgruppe er en gruppe i bevægelse; 

nogle er blevet færdige med deres studier under corona, nogle har søgt mulighed for fællesskaber andre 

steder. Så vi har måttet ty til de midler vi havde, nemlig streaming. Det lykkedes med online højskolesang 

og yoga at fastholde en mindre, men ikke ubetydelig gruppe af unge, og nu hvor vi så småt er ved at 

komme ud over stepperne igen med UngKs arrangementer, oplever vi på glædelig vis igen stor tilslutning.  

Planer for efteråret  

Til august er UngKs faste præst, Mia Schmidt-Mikkelsen tilbage, og efteråret kommer til at byde på flere 

spændende ting. Først og fremmest har vi vores faste arrangementer, som er højskolesang, gratis yoga, og 

ikke mindst SU-middagene, hvor flere af jeres sogne er med. Derudover vil der være brætspilsaftener og 

flere arrangementer med fokus på de eksistentielle emner i tilværelsen, herunder en talk med journalist fra 

P3, Line Kirsten Nikolajsen, ifm. Allehelgen. 

Bestyrelsen i UngK har til opgave at sørge for gode rammer for aktiviteter og fællesskaber i huset. Men vi 

vil også fortsat arbejde for, at der er en god forbindelse mellem sognene og UngK. Følg gerne UngK på 

Facebook eller Instagram – eller kontakt os, hvis I har en forespørgsel eller gerne vil se huset med jeres 

menighedsråd. 

God sommer på vegne af UngKs bestyrelse! 

Peter Harring Boll  Sidsel Hornemann 

Bestyrelsesformand  Præst 

bollnielsen@stofanet.dk   praest@ungk.dk 
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