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Lad os sammen opbygge den gode 
relation til hinanden

Af Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz, sognepræst 

Er der overhovedet nogle fordele 
for kirken i at skabe en relation 
til den lokale kirkelige børne- og 
ungdomsorganisation? Kan de andet 
end at sætte stole og borde op? Svarene 
i to kirker på Nørrebro er tydelige – de 
svarer ja og ja.
 

Balancen
Som præst balancerer man ofte mellem at skulle 
være den person, som føler, man skal opfinde den 
dybe tallerken, og samtidig ønsker man en større 
frivillighedsgruppe i menigheden, som kan hjælpe 
til ved forskellige arrangementer. Men alt for ofte 
glemmer man, at der i mange menigheder alle-
rede findes grupper af lokale, som både ønsker 

at være en del af den lokale folkekirke og gerne 
vil støtte op med deres frivillige arbejde, nemlig 
de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, og 
på Nørrebro har to folkekirker en yderst frugtbar 
relation til hver deres lokale FDF-kreds.
 

»Vi ser FDF som en del af vores  
børne- og ungdomsarbejde.«

Anna Kirke
Jonna Dalsgaard er sogne- og stiftspræst i Anna 
Kirke, og hun er tillige medlem af bestyrelsen 
for den lokale FDF-kreds kaldet K9. Jonna har 
svært ved at se nogen grund til, at man ikke skal 
inddrage FDF-kredsen, for som hun siger: »De er 
vores, og vi er deres.« Jonna fortæller, at relati-



2   |   Kirken Underviser #2-2021

onen mellem kirke og kreds er helt naturlig hos 
dem, for FDF har deres egne lokaler i underetagen 
af kirkens bygninger, men alle kirkens lokaler må 
bruges. Hver onsdag aften fyldes kirkens lokaler 
med ca. 100 FDF’ere, og det giver et godt liv i kir-
ken. »På den måde mærker vi også, at FDF’erne 
er en del af os, når de er i vores lokaler, og det er 
da en gave at have børn og unge i kirken,« siger 
Jonna og fortsætter: »Vi ser FDF som en del af 
vores børne- og ungdomsarbejde. De har en selv-
stændig bestyrelse, men de er så sandelig en del 
af os, og vi nyder godt af at have en god relation 
til dem, og med deres kristne profil, hvor de hol-
der andagt hver gang, kan jeg ikke se nogen grund 
til, at vi ikke skulle kunne få det til at fungere 
sammen.« Jonna fortæller, at der er al grund til 
at have stor respekt for FDF’s store arbejde, og at 
de er trofaste som ingen andre. I coronaperioden, 
hvor kirkens andre aktiviteter for børn har været 
lukket ned, har FDF’erne holdt kontakten til bør-
nene hver onsdag med digitale møder og senere 
fysiske møder udenfor, når det har været muligt. 
Kredsen var næsten uddød, men en gruppe ældre 
FDF’ere, som selv har været FDF på Nørrebro i 
deres unge dage, har gjort meget for, at kredsens 
børn og unge kan få samme gode oplevelser, som 
de selv engang har fået. Og kredsen har deref-
ter kun vokset sig større, og i år har de 110-års 
jubilæum.
 

»Når børnene fylder i kirken, er det 
dejligt.«

 
Brorsons Kirke
Nicolaj Stubbe Hørlyck er sognepræst i Brorsons 
Kirke, og han er tillige medlem af bestyrelsen for 
den lokale FDF-kreds kaldet K2 og endda for-
mand. Nicolaj har svært ved at se nogen grund til, 
at man ikke skal inddrage FDF-kredsen, for som 
han siger: »FDF er lige så meget kirke som alt mu-
ligt andet, og eftersom FDF’s formål er at møde 
børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, 
giver det rigtig god mening.« Nicolaj fortæller, at 
de deler lokaler med deres lokale FDF-kreds. Det 
betyder selvfølgelig, at man hver især skal respek-
tere oprydningen mere, end hvis de havde deres 
egne lokaler, men det betyder også, at kirken hele 
tiden bliver mindet om, at de har en fantastisk 

relation til deres kreds, for de ser på den måde 
mere til hinanden, når FDF’erne fx har lavet noget 
kreativt og hængt op og ligeledes omvendt. Hver 
onsdag aften møder ca. 70 FDF’ere ind i kirkens 
lokaler, og samtidig er der også andre kirkelige 
aktiviteter som kor og børnegudstjeneste, og det 
giver et godt samspil, at alle kan være der på 
samme tid. Nicolaj siger: »Hvem vil ikke gerne 
have børn og unge i ens kirke?! Jeg ser det som 
et samspil, for FDF’erne er en del af det kirkelige 
arbejde, de er ikke eksterne brugere af kirken 
men derimod en integreret del af folkekirken. Det 
er vigtigt med synlighed, og det er godt, at man 
ser de blå skjorter, når man går hjem fra kor eller 
gudstjeneste. Når børnene fylder i kirken, er det 
dejligt.« 
Kredsen har gået op og ned i størrelse, men 
gennem de sidste år kan der mærkes en større 
søgning blandt børn og unge, hvor iPad’en ikke 
er en del af programmet, og det huer forældre-
ne. Nogle få ledere har formået at holde ved i de 
svære perioder til i dag, hvor der er et opblom-
strende arbejde i gang. At kirken har anerkendt 
FDF’ernes forkyndende arbejde har også haft en 
stor indvirkning.
 

Forkyndelse
Begge præster fortæller, at de er glade for FDF’s 
frivillige forkyndelsesarbejde, og begge vil gerne 
støtte op om det. Nicolaj siger: »Det er et match 
made in heaven, for præster elsker forkyndelse, 
og FDF-ledere synes, forkyndelse er en svær stør-
relse.« Præsterne fortæller, at man skal have tillid 
til at deres lokale FDF-kreds formidler forkyndel-
sen videre til børn og unge, og det kan man især, 
hvis man som præst stiller sig til rådighed for 
at hjælpe med formidlingen af forkyndelsen, og 
derfor er det også meget frugtbart at blive en del 
af deres bestyrelsesarbejde. »Netop det kristne 
grundlag hos FDF gør det lidt lettere, for derved 
er der ingen barriere mellem os, og det bliver 
naturligt at stille sig til rådighed for at tale om 
kristendommen med dem,« siger Jonna.
Nicolaj supplerer: »Man behøver slet ikke fortælle 
FDF-ledere, hvad kirke er, for det ved de udmær-
ket. Som FDF-voksen er man leder for andres 
skyld. Det primære er ikke selv at hygge sig, men 
at være noget for andre, og derefter kommer det 
hyggelige og sociale aspekt.« Begge præster me-
ner, at det har stor betydning, at FDF’erne har en 
forståelse for, hvad kirke er, og som præst er det 
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rart at kunne stille sig til rådighed og rent faktisk 
blive inviteret ind hos dem, ligesom folkekirken 
inviterer dem ind. 
 

»Alt for ofte tænker man om de kir-
kelige børne- og ungdomsorganisati-
oner, at de kun kan bruges til at stille 
stole og borde op, men de allerfleste 

kirker har ansatte til at stå for det 
arbejde, så i stedet kan man fokusere 
på, at de frivillige børn og unge kan 
hjælpe med noget andet og mere 

vigtigt.«

Bonus
Begge præster har oplevet gode bonusser gennem 
deres relation til kredsene. I den ene kirke er en 
FDF-leder blevet valgt ind i menighedsrådet og er 
også blevet en del af kirkens Stream team, som 
streamer hver højmesse indtil sommerferien, 
og som vil fortsætte med at streame udvalgte 
højmesser efter coronarestriktionerne ophører. I 
den anden kirke har fået valgt to FDF-ledere ind. 
Så man kan virkelig sige, at kirke og kreds stiller 
op for hinanden. På den måde får man både 
engageret yngre kræfter, styrket relationen, og 
man oplever en lyst for at være med til at udfolde 
kirkelivet. Som FDF-leder bliver man trænet i at 
holde møder og være god til planlægning, og på 
den måde har de stor erfaring i det organisatori-
ske, hvilket er en klar fordel i et menighedsråd. 
I den ene kirke har man endda også fået ansat 
FDF-ledere som vikarer til forskellige stillinger, og 
på den måde behøver man ikke oplære nye perso-
ner i at færdes i kirken, mens flere FDF-ledere 
også er blevet engageret som frivillige i grupper 
og aktiviteter.
Alt for ofte tænker man om de kirkelige børne- og 
ungdomsorganisationer, at de kun kan bruges til 
at stille stole og borde op, men de allerfleste kir-
ker har ansatte til at stå for det arbejde, så i ste-
det kan man fokusere på, at de frivillige børn og 
unge kan hjælpe med noget andet og mere vigtigt. 
Begge præster er enige om, at man ikke skal være 
bange for at involvere dem, for de vil rigtig gerne, 
og det handler i høj grad om at få talt sammen for 

at holde den gode relation ved lige. Men hvordan 
kan de kirkelige børne- og ungdomsorganisa-
tioner så stille sig til rådighed og skabe en god 
relation til kirken? Her kommer eksempler blandt 
andet fra de to kirker:
• Bede bønner i gudstjenesten
• Være fanebærere bl.a. til konfirmationer 
• Tage deres forældre med til kirkens gudstjene-

ster, når de selv er involveret 
• Holde deres afslutning i kirken
• Læse tekster op i gudstjenesten
• Deltage med luciaoptog
• Hjælpe med uddeling af nadver
• Lade dem være med til at vælge salmer, som 

de kan øve sig på evt. til en øvedag med orga-
nisten

• Opføre krybbespil til jul
• Arrangere en fysisk aktivitet eller leg
• Deltage til kirkens familiearrangement fx 2. 

påskedag
• Til pilgrimsvandring
• Holde tale om et aftalt emne i kirken
• Lade dem sælge mad/drikke til et arrange-

ment, så de tjener penge til kredsen, og kirken 
ikke behøver stå for den del

• Ankomme med Fredslyset
• Male tønder til fastelavn og lade dem stå ved 

tønderne under tøndeslagning
• Uddele kirkeblad, hvor kredsen får pengene til 

deres sommerlejr
• Deltage i streaming og kameraføring under 

gudstjenester 

 
Gode råd
Begge præster giver her deres gode råd til, hvor-
dan man som præst kan være med til at skabe 
den gode relation til sin lokale kirkelige organisa-
tion eller spejderkreds:
• Vær ikke bange for selv at tage initiativ til 

kontakten
• Stil dig til rådighed  
• Vis at du gerne vil dem
• Inviter dem hjem til dig eller i kirkens lokaler 

enten i små eller større grupper
• Inviter dig selv hen til dem
• Hold en årlig sammenkomst for at sige tak for 

årets engagement
• Vis din påskønnelse småt som stort – alt 

tæller
• Tilbyd at holde gudstjeneste på en af deres 

ture eller lejre. Toppen er at deltage som de-
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res egen præst på Landslejr (man kan søge om 
forlagt tjeneste i de fleste stifter)

• Tilbyd dem at overnatte i kirken og kig gerne 
selv forbi

• Giv kirkens nøgle til dem og derved give dem 
ansvaret tfor at være i kirken eller kirkens 
lokaler 

• Hjælp dem med at opnå et mærke
• Deltage i kredsens jubilæum
• Spørg åbent hvad de kan bruge en præst til
• Delagtiggør menighedsrådet og afsæt økono-

misk støtte 
• Inviter de mindste børn til julevandring lige-

som med skolens børn
• Hold faste gudstjenester i løbet af året sam-

men med dem evt. med efterfølgende spisning
• Lav tingene sammen med og ikke for hinanden
 

»Selv om al begyndelse kan være svær, så er der 
grobund for en spirende relation, der faktisk kan 
ende med at blive til et stærkt og blivende gensi-
digt venskab.« 

Hvad nu?
Hvis du som nyuddannet præst eller som erfaren 
præst, men uerfaren i relationen til de kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationer, har fundet 
inspiration og lyst til at få en frugtbar relation 
hos dig, så hold dig ikke tilbage. Der er al mulig 
grund til at opbygge eller genopbygge en relation, 
og selv om al begyndelse kan være svær, så er 
der grobund for en spirende relation, der faktisk 
kan ende med at blive til et stærkt og blivende 
gensidigt venskab.  
 
 
Både Jonna og Nicolaj vil gerne stå til rådighed 
ved uddybende spørgsmål:
Jonna Dalsgaard
Tlf: 22 14 24 91
E-mail: jd@km.dk

Nicolaj Stubbe Hørlyck
Tlf. 50 21 91 70
E-mail: nsh@km.dk


