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For knap syv år siden blev jeg ansat som ungdomspræst. Forventningerne, visio-
nerne og drømmene var mange for både menighedsråd og præst. Der blev tænkt 
store tanker, og som en fælles overskrift over alle disse tanker kunne man passende 
have skrevet »Store sus«.

Af Anita Brændsgaard Bennetsen, sogne– og ungdomspræst ved Christianskirken i Lyngby
 
For det var på mange måder det, man ønskede: At lave store sus, store events, der kunne samle en 
masse unge i aldersgruppen 13-19 år. Men efter et utal af store events måtte vi erkende, at det ikke 
var vejen frem, hvis vi ønskede at etablere en yngre menighed i kirken. For vores erfaringer viste os, 
at en kirke, hvis fundament er events, også falder med events. Derfor valgte vi at sadle om og fokuse-
rer nu i stedet på »bare« at være kirke for unge. 
 
 
Ungdomspræst i Lyngby
Jeg blev ansat som ungdomspræst først i Lyngby Provsti og siden august 2016 kun i Christians sogn. 
Vi har ikke vores eget kirkerum, men ungdomskirken i Lyngby fungerer som en kirke i kirken. Helt 
konkret holder vi til i Christianskirken i Lyngby, og det er her langt de fleste af vores gudstjenester og 
arrangementer finder sted. Målet med ungdomskirken har aldrig været at få flere unge på kirkebæn-
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ken om søndagen. Målet er, at være til stede for de unge, så de oplever en kirke, der er relevant og 
vedkommende for dem og taler ind i deres livssituation. Og modsat tidligere, hvor vi fokuserede på 
en bestemt aldersgruppe, så arbejder vi nu mere med unge i forskellige livsfaser. Dette gør vi, da der 
kan være stor forskel på unge, selvom de har samme alder. Nogle er studerende, når de er 25, mens 
andre er i fuld gang med at stifte familie. Derfor forsøger vi at målrette vores arrangementer efter de 
forskellige livsfaser.
I forhold til vores gudstjenester og arrangementer så eksperimenterer vi meget, men vi går aldrig på 
kompromis med indholdet. Vi er kirke, og alle vores aktiviteter hviler på evangeliet.
I det følgende vil jeg kort skitsere nogle af de aktiviteter, vi har i ungdomskirken og om vores be-
grundelser for at afholde netop disse arrangementer. Jeg kommer ikke ind på de forskellige gudstje-
nesteformer, vi har, da der efterhånden er mange andre steder at hente inspiration til dette.
 
 

»Målet med ungdomskirken har aldrig været at få flere unge på kirke-
bænken om søndagen.«

 
 
Refleksionsløb
Én gang om måneden afholder vi refleksionsløb. Vi mødes i kirken, hvor dagens emne introduceres. 
Emnerne spænder vidt og kan være alt lige fra taknemmelighed til pligt. Efter introduktionen går 
eller løber man en tur sammen med de andre deltagere, mens man reflekterer over dagens emne. Vi 
afslutter fælles i kirken, hvor der også er mulighed for at dele sine refleksioner med de andre delta-
gere. Vi oplever at disse refleksionsløb tiltrækker en gruppe, som vi ellers sjældent ser i kirken. Flere 
giver udtryk for, at formen, omfanget og tidspunktet appellerer til dem.
 
 
Sorggrupper
Vi har igennem fire år tilbudt sorggrupper for unge. Vores erfaring er, at de problematikker, som de 
unge kommer med, ofte er anderledes, end de problematikker vi møder hos deltagerne i sorggrup-
per for voksne. Derfor giver det rigtig god mening at lave selvstændige sorggrupper for unge, for her 
møder de andre unge i lignende situationer, der kan genkende mange at de tematikker, der bliver 
bragt op. Dette medvirker bl.a. til at minimere den ensomhedsfølelse som mange unge oplever som 
følge af et dødsfald i den nære familie eller omgangskreds.
 
 
Fællesspisning
Vores nyeste tiltag er fællesspisning for unge. Vi drømmer om at kunne afholde fællespisninger én 
gang om måneden. Vores ønske med disse er at imødekomme den skjulte ensomhed blandt unge og 
på den måde være med til at bryde det tabu, der er forbundet med følelsen af ensomhed.
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Unplugged
Unplugged er eftermiddage, hvor vi trækker stikket og finder brætspillene frem. Det er helt old 
school og langsomt, men appellerer til rigtig mange unge, der har lyst til en stille eftermiddag, hvor 
der samtidig er rig mulighed for gode samtaler henover spillepladen – både med de andre unge og 
med præsten.
 
 
Pilgrimsvandring
Til sommer tager vi på pilgrimsvandring på Hærvejen. Dette er udsprunget af et ønske fra flere af de 
unge. De ønsker nogle sammenhængende dage, hvor der er tid og ro til at give plads til frihed, enkel-
hed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet.
 
 
Byttemarked
Ved vores tre årlige byttemarkeder fyldes sognegården helt op. Folk medbringer tøj, bøger, ting og 
sager i god stand, og som de ikke længere selv har brug for. De afleverer deres sager til byttemarke-
det, og så kan de andre deltagere frit tage, hvad de kan bruge af andres aflagte skatte. På byttemarke-
derne møder vi rigtig mange, som ellers ikke kommer i kirken, og vi oplever, at de er meget interes-
serede i at høre mere om ungdomskirkens øvrige arrangementer og gudstjenester.
 
Efter at vi har ændret vores tilgang til det at lave kirke for unge, oplever vi et mere nærværende 
møde med de unge. Vi møder dem der, hvor de er, uden at vi går på kompromis med det, vi som 
kirke står for. Vi er et gammelt hus og noget ganske andet end det, mange unge møder i deres daglig-
dag. Det, mener vi, er en styrke, og vi lægger stor vægt på, at vi tør være noget andet – at vi tør være 
uberørt af byens travlhed.
 


