Det er vigtigt at holde sig for øje, at folkekirken er i konstant udvikling frem for
afvikling. Og for at vedholde de unges interesse i og for folkekirken må der tages
nye midler og tiltag i brug.
Af Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift
For nylig blev der lavet en undersøgelse blandt teologistuderende for at finde ud af, hvad der havde
fået dem til at søge ind på teologistudiet og senere blive præster. Svarene blev samlet i grupper, og
den største gruppe havde svaret, at de havde mødt kirken gennem deltagelse i kirkekor.

De frie kirkelige børne- og ungdomsorganisationer
Dette siger noget om vigtigheden af vore kirkekor som en introduktion til kirken og gudstjenesten.
Men undersøgelsens resultat siger også noget om, at der er sket en ret hurtig udvikling inden for det
kirkelige børne- og ungdomsarbejde. For jeg er sikker på, at for blot 10-20 år siden havde den største
svargruppe på ovennævnte spørgsmål været den gruppe, hvor der blev svaret, at de havde mødt kristendom og kirke gennem de frie kirkelige børne- og ungdomsorganisationer.
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»Dette bør få os til at overveje, hvordan vi får etableret en stærkere og mere levende relation til denne aldersgruppe.«

Det betyder, at vi som folkekirke får en svagere relation til de unge. Og netop gruppen fra konfirmationen og frem til de selv bliver voksne og får børn, er en gruppe, som vi ofte har en meget svag
relation til i kirkerne.
Dette bør få os alle til at overveje, hvordan vi får etableret en stærkere og mere levende relation til
denne aldersgruppe. Vi så blot en flig af konsekvenserne af den manglende relation, da ateisterne for
et par år siden kørte kampagne for at få os alle til at melde os ud af folkekirken. Resultatet af denne
kampagne kunne vi direkte aflæse i sognene, nemlig at det var de unge mænd mellem 18 og 28 år,
der i stort omfang meldte sig ud.
I Viborg stift har vi ansat et par ungdomspræster og et par studenterpræster.

»Håbet er at bevare en levende relation til konfirmanderne, også efter
konfirmationen.«
Vores tanker og idéer i Viborg Stift
Vi havde en idé om at lave en mobil kirke, »Trailer Church«. Den skulle, med sine medarbejdere –
en ungdomspræst og en kirkemusiker samt en til to »Giv-et-år-medarbejdere« fra FDF eller andre
kirkelige ungdomsorganisationer, køre rundt og besøge konfirmandklasser, efterskoler, ungdomsklubber etc. og sammen med dem forberede nye former for ungdomsgudstjenester og klubaktiviteter. Det lykkedes ikke at få et andet stift med, og vi havde ikke økonomi til at bære projektet alene.
Her i foråret havde vi forberedt en større ungdomskonference for kirkelige ledere, organisationsledere, menighedsrådsmedlemmer, undervisere, præster og kirke- og kulturmedarbejdere. Men
konferencen måtte skubbes til efteråret, da der ikke meldte sig nok deltagere. Men vi har ikke opgivet
håbet. Vi vil udbyde konferencen til efteråret og invitere målrettet mod dem, som til dagligt arbejder
med denne aldersgruppe.
Endvidere har vi indledt et pilotprojekt med KFUM og KFUKs forkyndelsesudvalg, hvor formålet er
at lave et tilbud rettet imod konfirmanderne, hvor lokale foreningsledere fra KFUM og KFUK tilbyder præster at gå ind med særlige tilbud til konfirmanderne. Håbet er at bevare en levende relation
til konfirmanderne, også efter konfirmationen, og få de »gamle« konfirmander med til at arrangere
noget for det næste års konfirmander.
I forbindelse med Himmelske Dage, som holdes i Kr. Himmelfartsdagene i 2019 i Herning, arbejder
vi på at få engageret en række efterskoler, så de unge også der føler sig budt inden for og får suset af
at være mange, der samles om aktiviteter og drøftelser af nogle af de unges og samfundets problemstillinger.
Tre provstier er gået med i »Folkekirkens Familiestøtte«, hvorigennem vi også forventer at få kontakt
til flere unge og gennem frivillige vise, at kirken også er et fællesskab, som løfter med, når livet ikke
altid er helt enkelt.
I stiftsrådet har vi støttet organisationen »MindU«, som tager rundt i konfirmandklasser og skaber
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rum for en dybere samtale om aktuelle problemstillinger for unge. Dette initiativ håber vi at kunne
lære af, og endvidere håber vi, at det kan vise konfirmanderne, at kirken og præsterne er der som
mulige dialogpartnere, hvis der er ting, som de unge har brug for at få vendt.
Viborg stift er også ved at etablere en kontakt mellem unge her i stiftet og unge i vores engelske venskabsstift fra Guildford, London. I Guildford Stift har man et stort ungdomsarbejde, som vi meget
gerne vil inspireres af gennem udvekslingsprogrammer.
På provstiniveau har vi flere volontørprogrammer, hvor provstierne i samarbejde med fx missionsselskaber sender unge fra provstiet på tre måneders ophold i Afrika eller Asien, hvorefter de tager
rundt i provstier og holder oplæg omkring deres oplevelser. De unge volontører er nogle af de bedste
ambassadører for givende relationer skabt i en kirkelig ramme.

På landsplan
I flere andre stifter har man haft stort held med i samarbejde med gymnasier og universiteter at
indbyde til temadage om tro og videnskab og at etablere stærke links mellem kirker og gymnasier
gennem udpegningen af gymnasiepræster.
Jeg tror tiden er inde til, at vi som kirke og menigheder i samarbejde med kommuner og andre
organisationer forsøger at udbygge vore relationer til de unge. Men vi har brug for nye vinkler og et
endnu større frivilligt engagement, der kan støtte op om præsters, kirke- og kulturmedarbejderes og
de frie kirkelige organisationers arbejde i forhold til unge.
Vore unge har brug for både at høre forkyndelsen af, at de er elsket på forhånd og at mærke et fællesskab, der er inkluderende og rummende. Og vi har som kirke også brug for de unge, der skal berige
vore fællesskaber og bære evangeliets stafet videre.
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