I UngK er der sjældent nogen, der gør noget alene, og kun derfor har det været
muligt at etablere et sted med fællesskab i fokus.
Af Marie Petersen, præst, og Mie Fjeldsø Christiansen, grafiker

UngK – dengang og nu
Den 1. februar 2014 åbnede UngK dørene til folkekirkens svar på en ungdomskirke i Aarhus i den
gamle apostolske kirke på Nørre Allé. Målgruppen var dengang de 13-35-årige unge i Aarhus. Hverdagen var delt op i fire hjul: En gudstjenestekirke, en kulturkirke, en hverdagskirke og en konfirmandkirke. Herudfra blev der planlagt og afviklet events med hver sit fokus.
Jeg blev ansat 1. februar 2016, hvorefter vi påbegyndte en mere målrettet og helhedsorienteret
indsats, hvor vi forsøgte at samle de fire hjul til én helhed og satte fokus på kontinuerlige fællesskaber fremfor enkeltstående events. Herudover blev målgruppen også revideret og er nu primært de
18-30-årige unge i Aarhus. Dog har vi også konfirmandgudstjenester og konfirmandbesøg.

Struktur og aktiviteter
Vi arbejder i UngK ud fra en struktur, som er bygget op således, at vi har faste arrangementer hver
torsdag – Højskolesang, LYT, Torsdagstalks og Torsdagsdocs, som kører i den samme rækkefølge
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hver måned. Til Torsdagstalks og Højskolesang begynder vi altid aftenen med vegetarisk fællesspisning. Foruden disse har vi fire store arrangementer om året, hvor vi bruger lidt flere ressourcer og
arbejder meget for synlighed. Af store arrangementer kan nævnes »I begyndelsen var Ordet«, »Den
Tunge Jul«, »Sommer Grill Out« og senest en livepodcast med »Fries before Guys«. Udover torsdagene og de store arrangementer har vi gratis yoga med efterfølgende boller og kaffe hver mandag og
gudstjeneste den sidste søndag i hver måned.

At starte et sted
Da vi begyndte at arbejde med den faste struktur, var vi bevidste om, at vi var nødt til at bygge det
langsomt op. Derfor var fællesspisning det første, vi tog fat i. Det er nemt og kræver ikke den store
planlægning eller afvikling. Det begyndte vi med i foråret 2016 og har efterhånden, som tiden har
været til det, bygget flere torsdage på. Vi har nu arrangementer hver torsdag.
Til arrangementer er alle – både stab og frivillige – med til både planlægning og afvikling. Alle
hjælper til med eksempelvis madlavning, klargøring af kirken og oprydning samtidigt med, at alle
bidrager til at skabe den varme og imødekommende atmosfære, vi gerne vil have kendetegner UngK.

»I arbejdet med at nå ud til målgruppen prøver vi at samarbejde
bredt dvs. både med de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer
men i lige så høj grad også det kulturelle vækstlag i Aarhus.«
Lad os lave noget sammen
I arbejdet med at nå ud til målgruppen prøver vi at samarbejde bredt dvs. både med de kirkelige
børne- og ungdomsorganisationer men i lige så høj grad også det kulturelle vækstlag i Aarhus. Vi
samarbejder blandt andet med Radar, Skraldecafeen, Kunst & Design, Culture Works og Kirkens
Korshær. Det betyder, at vi kan være endnu mere skarpe på, hvad der optager målgruppen, og at vi
når bredt ud i de forskellige ungdomskulturer og segmenter i Aarhus.

Sådan kommer du selv i gang
Det kan være godt at overveje de praktiske muligheder for et arrangements afvikling, inden du går i
gang med den vilde planlægning. Har du faciliteter, økonomi, deltagere og praktisk hjælp til rådighed? Vi har oplevet, at de gange, hvor vi ikke sætter os og taler disse ting igennem, falder arrangementet nemmere til jorden eller bliver knapt så gennemført. Det kan også være en fordel at invitere
flere relevante legekammerater ind meget tidligt i processen, så de måske også kan hjælpe med at
afklare disse ting. Nedenfor har vi lavet en overbliks-guide, du evt. kan tage udgangspunkt i.

2

LAV DIT EGET ARRANGEMENT
1. Find fokus – hvad kunne være fedt?
2. Kunne det give mening med et samarbejde?
3. Hold et kreativt og idégenererende møde – gerne med mad
4. Book dit band, din foredragsholder eller din burlesquedanser og husk at være opmærksom på, om
du også skal leje ekstra udstyr ind
5. Hænder – find de frivillige og ekstra hænder, du har brug for
6. Facebook – vi opretter alle vores arrangementer som begivenheder (du skal være ude i god tid – gerne
en måned før – husk at invitere og dele arrangementet – få gerne dine »hænder« til at gøre det samme)
7. Fysisk materiale – vi laver plakater og flyers (her skal du igen se punkt 5 – det tager tid at uddele
materiale, men det betaler sig!)
8. Vær realistisk med forberedelse på dagen – det er altid rarest, at du ikke suser rundt og skal løse
uforudsete udfordringer – og de er der – i sidste øjeblik
9. Så er det tid til at afvikle dit mega nice og vel tilrettelagte arrangement.
God fornøjelse!

Inspiration
• Torsdagstalks er forskellige oplæg af relevante oplægsholdere om et tidstypisk emne samt efterfølgende diskussion. Vi har eksempelvis haft emner som psykisk sårbarhed, bæredygtighed og kønsidentitet.
• Sommer Grill Out er en social aften, hvor vi i fællesskab laver mad og lytter til live musik med både
soloartister og bands. Vi afholder det i samarbejde med Skraldecafeen og A&R Music Management.
• Live-podcast med Fries before Guys var en aften, hvor der blev talt tro og eksistens af to dygtige,
unge kvinder med efterfølgende spørgsmål. Vi åbnede dørene en time før, så der var tid til at få sig et
glas vin i solen inden.
• Gratis yoga med kaffe og boller foregår hver mandag morgen fra 8:30-10, hvor der først dyrkes
yoga, og derefter taler vi sammen på kryds og tværs og drikker kaffe. Det kan varmt anbefales at
have sociale tiltag efter en sådan aktivitet.
• SU-middage er et samarbejde, vi har med kirker rundt om i Aarhus, hvor unge i nærområdet
inviteres til billig aftensmad og hygge. Vi står for udarbejdelsen af materiale og deltagelse på aftenen,
mens kirkerne sørger for det praktiske. Det fungerer mega godt!

Læs mere ...
Se mere om UngK på de sociale medier her:
https://www.instagram.com/ungkinsta/
https://www.facebook.com/ungdomskirken/
http://www.ungk.dk/
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